
Титульний аркуш 

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та 

достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних 

Комісії.  

Голова Правлiння       Кисельов Андрiй Васильович 

(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 

М.П. 
28.04.2014 

(дата) 

 

Річна інформація емітента цінних паперів 

за 2013 рік  

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

Публiчне акцiонерне товариство "Банк Руский Стандарт" 

2. Організаційно-правова форма 

Публічне акціонерне товариство 

3. Код за ЄДРПОУ 

34186061 

4. Місцезнаходження 

м. Київ , -, 04107, м.Київ, вул. Половецька, 3/42 

5. Міжміський код, телефон та факс 

(044) 390-9583 (044) 390-9583 

6. Електронна поштова адреса 

info@rsb.ua 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 29.04.2014 

 (дата) 

2. Річна інформація 

опублікована у 

Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та 

фондовому ринку 81 
  

29.04.2014 

 (номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата) 

3. Річна інформація розміщена на 

власній сторінці http://www.rsb.ua/about/disclosure/ 

в мережі 

Інтернет 29.04.2014 

  (адреса сторінки)   (дата) 



Зміст 

1. Основні відомості про емітента: X 

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

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб  

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  

5. Інформація про рейтингове агентство X 

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість 

акцій (розміру часток, паїв) 
X 

7. Інформація про посадових осіб емітента: 

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента  

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X 

9. Інформація про загальні збори акціонерів X 

10. Інформація про дивіденди  

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X 

12. Відомості про цінні папери емітента: 

1) інформація про випуски акцій емітента X 

2) інформація про облігації емітента X 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  

4) інформація про похідні цінні папери  

5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду  

13. Опис бізнесу X 

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: 

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X 

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 

3) інформація про зобов'язання емітента X 

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  

5) інформація про собівартість реалізованої продукції  

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів X 

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, 

що виникала протягом звітного періоду 
X 

17. Інформація про стан корпоративного управління X 

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій  

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: 

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром 

(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям 
 

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром 

(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на 
 



кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які 

відбулися протягом звітного періоду 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або 

включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття 
 

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами 

іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду 
 

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на 

іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного 

року 

 

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових 

платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими 

забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття 

 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  

23. Основні відомості про ФОН  

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  

27. Правила ФОН  

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X 

29. Текст аудиторського висновку (звіту) X 

30. Річна фінансова звітність  

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів 

бухгалтерського обліку (у разі наявності) 
X 

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, 

виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини 

об'єкта) житлового будівництва) 

 

33. Примітки 

1. Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб вiдсутня - 

оскiльки Емiтент не брав участi у створеннi юридичних осiб. 

2. Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря вiдсутня - оскiльки у 

Емiтента не має корпоративного секретаря. 

3. Iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента 

вiдсутня - оскiльки посадовi особи акцiями емiтента не володiють. 

4. Iнформацiя про дивiденди вiдсутня - оскiльки за результатами 2012 року 

дивiденди не виплачувались. 

5. Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом вiдсутня - оскiльки 

не випускались. 

6. Iнформацiя про похiднi цiннi папери вiдсутня - оскiльки не випускались. 

7. Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду вiдсутня - 

оскiльки викуп власних акцiй не здiйснювався. 

8. Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї 

вiдсутня - оскiльки Емiтент здiйснює фiнансову дiяльнiсть. 

9. Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї вiдсутня - оскiльки 

Емiтент здiйснює фiнансову дiяльнiсть. 

10. Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй вiдсутня - оскiльки не 

випускались. 



11. Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття вiдсутня - 

оскiльки iпотечного покриття не має. 

12. Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати 

чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права 

вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного 

покриття вiдсутня - оскiльки не має. 

13. Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв вiдсутня - оскiльки не має. 

14. Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв вiдсутня - оскiльки не має. 

15. Iнформацiя про Основнi вiдомостi про ФОН вiдсутня - оскiльки не має.  

16. Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН вiдсутня - оскiльки не має. 

17. Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН вiдсутня - 

оскiльки не має. 

18. Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН вiдсутня - оскiльки не має. 

19. Правила ФОН вiдсутнi - оскiльки не має. 

20. Звiт про стан об'єкта нерухомостi вiдсутнє - оскiльки не має. 



III. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування 

Публiчне акцiонерне товариство "Банк Руский Стандарт" 

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

А01 №624319 

3. Дата проведення державної реєстрації 

06.08.2008 

4. Територія (область) 

м. Київ  

5. Статутний капітал (грн) 

283000000.00 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі 

0 

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу 

державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

0 

8. Середня кількість працівників (осіб) 

0 

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

64.19 Iнше грошове посередництво 

 

 

10. Органи управління підприємства 

Згiдно Статуту Емiтента органами управлiння Банком є: Загальнi збори Акцiонерiв Банку; 

Спостережна рада Банку; Правлiння Банку, а органами контролю Банку є: Ревiзiйна комiсiя Банку; 

Внутрiшнiй аудит Банку. Компетенцiя утворених емiтентом органiв визначається Статутом. Всi 

органи управлiння Емiтента створенi та укомплектованi квалiфiкованими управлiнським 

персоналом. У звiтному роцi не вносились змiни та доповнення до Статуту в частинi регулювання 

дiяльностi органiв Емiтента. 

11. Банки, що обслуговують емітента: 

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком 

у національній валюті 

ГУ НБУ по м. Києву i Київськiй областi 

2) МФО банку 

321024 

3) поточний рахунок 

32006144401 

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком 

у іноземній валюті 



ПАТ "Укрексiмбанк" 

5) МФО банку 

322313 

6) поточний рахунок 

16005012134330 

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

Вид діяльності 

Номер 

ліцензії 

(дозволу) 

Дата 

видачі 

Державний 

орган, що 

видав 

Дата 

закінчення 

дії ліцензії 

(дозволу) 

1 2 3 4 5 

Банкiвська лiцензiя на право надання банкiвських послуг, 

визначених частиною третьою статтi 47 Закеону України "Про 

банки i банкiвську дiяльнiсть" 

226 04.11.2011 
Нацiональний 

банк України 
Необмежена 

Опис Термiн дiї банкiвської лiцензiї необмежений. 

  

Генерально лiцензiя на право здiйснення валютних операцiй 

згiдно з додатком. 
226-3 21.05.2012 

Нацiональний 

банк України 
Необмежена 

Опис 
Термiн дiї Генаральної лiцензiї на здiйснення 

валютних операцiй - необмежений. 

  

15. Інформація про рейтингове агентство 

Найменування 

рейтингового 

агентства 

Ознака рейтингового 

агентства (уповноважене, 

міжнародне) 

Дата визначення або 

поновлення рейтингової оцінки 

емітента або цінних паперів 

емітента 

Рівень кредитного 

рейтингу емітента або 

цінних паперів емітента 

1 2 3 4 

ТОВ "Рейтингове 

агенство "IBI-

Рейтинг" 

уповноважене рейтингове 

агентство 
26.03.2013 uaA+ 

ТОВ "Рейтингове 

агенство "IBI-

Рейтинг" 

уповноважене рейтингове 

агентство 
26.03.2013 uaA+ 

ТОВ "Рейтингове 

агенство "IBI-

Рейтинг" 

уповноважене рейтингове 

агентство 
26.03.2013 uaA- 

ТОВ "Рейтингове 

агенство "IBI-

Рейтинг" 

уповноважене рейтингове 

агентство 
16.09.2013 uaA+ 

ТОВ "Рейтингове 

агенство "IBI-

Рейтинг" 

уповноважене рейтингове 

агентство 
16.09.2013 uaA+ 

ТОВ "Рейтингове 

агенство "IBI-

Рейтинг" 

уповноважене рейтингове 

агентство 
16.09.2013 uaA- 

ТОВ "Рейтингове 

агенство "IBI-

уповноважене рейтингове 

агентство 
16.09.2013 uaA+ 



Рейтинг" 

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і 

вартість акцій (розміру часток, паїв) 

Найменування юридичної 

особи засновника та/або 

учасника 

Код за ЄДРПОУ 

засновника та/або 

учасника 

Місцезнаходження 

Відсоток акцій (часток, паїв), які 

належать засновнику та/або 

учаснику (від загальної 

кількості) 

ЗАТ "Банк Русский 

Стандарт" 
- 

10518Росiйська Федерацiiя 

м. Москва вул. Ткацька, 36 
100 

Прізвище, ім"я, по 

батькові фізичної особи 

Серія, номер, дата видачі та найменування 

органу, який видав паспорт* 

Відсоток акцій (часток, паїв), які 

належать засновнику та/або 

учаснику (від загальної 

кількості) 

Усього 100 

V. Інформація про посадових осіб емітента 

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

1) посада 

Голова Правлiння 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Кисельов Андрiй Васильович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

ЕО 719699 20.07.1999 Южноукраїнським МВ УМВС України в Миколаївськiй областi 

4) рік народження** 

1976 

5) освіта** 

вища 

6) стаж керівної роботи (років)** 

9.3 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Заступник Голови Ради Директорiв ПАТ "Дельта Банк" 

8) дата обрання та термін, на який обрано 

12.11.2013 не визначено 

9) Опис 

Повноваження та обов'язки вiдповiдають Статуту банку. З 13.08.2013 р. призначений на посаду 

В.о. Голови Правлiння, та з 12.11.2013 р. - Головою Правлiння. Посадова особа непогашеної 

судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової 

дiяльностi, не має, акцiями Банку не володiє. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 



1) посада 

Перший Заступник Голови Правлiння - Член Правлiння 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Франковська Олена Вiкторiвна 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

СМ 760300 08.10.2006 Печерським РУГУ МВС України в м. Києвi 

4) рік народження** 

1969 

5) освіта** 

вища 

6) стаж керівної роботи (років)** 

13.7 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ВАТ КБ "Надра", Заступник директора Дирекцiї з обслуговування VIP - клiєнтiв, винонуючий 

обов'язки директора фiлiї 2006-2013 рр. – ЗАТ «Мiжнародний Iпотечний Банк» (виконуючий 

обов’язки Заступника Голови Правлiння - Директор Департаменту розвитку iпотечного бiзнесу, 

Заступник Голови Правлiння – Директор Департаменту розвитку iпотечного бiзнесу, Заступник 

Голови Правлiння, Голова Правлiння ЗАТ «Мiжнародний Iпотечний Банк») 

8) дата обрання та термін, на який обрано 

04.12.2013 не визначено 

9) Опис 

Повноваження та обов'язки вiдповiдають Статуту банку. З 04.12.2013 р. призначена на посаду 

Першого Заступника Голови Правлiння - Члена Правлiння. Посадова особа непогашеної судимостi 

за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi, 

не має, акцiями Банку не володiє. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Заступник Голови Правлiння 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Страх Лiдiя Григорiвна 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

АЕ 732105 04.07.1997 Амур-Нiжньоднiпровським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй 

областi 

4) рік народження** 

1962 

5) освіта** 

вища 



6) стаж керівної роботи (років)** 

20.8 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Начальник управлiння фiнансування ТОВ "Група компанiй "Фокстрот". 

8) дата обрання та термін, на який обрано 

15.04.2008 не визначено 

9) Опис 

Повноваження та обов'язки вiдповiдають Статуту банку. Перебуває на посадi протягом звiтного 

перiоду без змiн. Посадова особа непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих 

мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi, не має, акцiями Банку не 

володiє. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Заступник Голови Правлiння 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Ларiонов Євген Георгiйович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

СО 333359 25.01.2000 Ватутiнським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 

4) рік народження** 

1953 

5) освіта** 

вища 

6) стаж керівної роботи (років)** 

10 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Головний архiтектор IТ Департаменту органiзацiї процесiв та впровадження IТ ПАТ "Ерсте Банк". 

8) дата обрання та термін, на який обрано 

26.07.2011 не визначено 

9) Опис 

Повноваження та обов'язки вiдповiдають Статуту банку. Перебуває на посадi протягом звiтного 

перiоду без змiн. Посадова особа непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих 

мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi, не має, акцiями Банку не 

володiє. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Начальник Фiнансового управлiння - Член Правлiння 



2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Приходько Iгор Валерiйович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

МЕ 202985 04.04.2003 Дарницьким РУ ГУ МВС України в м. Києвi 

4) рік народження** 

1978 

5) освіта** 

вища 

6) стаж керівної роботи (років)** 

11.7 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Член Правлiння-Начальник Фiнансового управлiння ПАТ "Банк Руский Стандарт" з 01.07.2011р. 

по 03.02.2012р. Директор Департаменту органiзацiї роботи з приватними особами та середнiм i 

малим бiзнесом ПАТ "Астра Банк". 

8) дата обрання та термін, на який обрано 

14.03.2012 не визначено 

9) Опис 

Повноваження та обов'язки вiдповiдають Статуту банку. Перебуває на посадi протягом звiтного 

перiоду без змiн. Посадова особа непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих 

мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi, не має, акцiями Банку не 

володiє. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Директор Департаменту конролю ризикiв - Член Правлiння 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Пахомов Олег Вiкторович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

ЕТ 247908 04.10.2010 Центральним РВ Сiмферопольського МУГУ МВС України в Криму 

4) рік народження** 

1977 

5) освіта** 

вища 

6) стаж керівної роботи (років)** 

7.6 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Начальник Департаменту ризик-менеджменту ПАТ "Дельта Банк". 



8) дата обрання та термін, на який обрано 

25.07.2012 не визначено 

9) Опис 

Повноваження та обов'язки вiдповiдають Статуту банку. Перебуває на посадi протягом звiтного 

перiоду без змiн. Посадова особа непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих 

мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi, не має, акцiями Банку не 

володiє. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Головний бухгалтер-заступник Начальника Фiнансового управлiння 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Мiщенко Свiтлана Миколаївна 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

СН 688753 04.02.1998 Мiнським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 

4) рік народження** 

1961 

5) освіта** 

вища 

6) стаж керівної роботи (років)** 

20 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Головний бухгалтер-Директор Департаменту бухгалтерського облiку та звiтностi ПАТ 

"Кредитпромбанк".  

8) дата обрання та термін, на який обрано 

21.11.2012 не визначено 

9) Опис 

Повноваження та обов'язки вiдповiдають Статуту банку. Перебуває на посадi протягом звiтного 

перiоду без змiн. Посадова особа непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих 

мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi, не має, акцiями Банку не 

володiє. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Заступник Голови Правлiння - Член Правлiння 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Парамонов Олександр Валерiйович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 



1803 055672 24.05.2002 Управлiнням внутрiшнiх справ мiста Волзського Волгоградської областi 

4) рік народження** 

1974 

5) освіта** 

вища 

6) стаж керівної роботи (років)** 

12 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Перший Заступник Голови Правлiння ПАТ «Банк Руский Стандарт», Голова Правлiння ПАТ "Банк 

Руский Стандарт" ", Член Ревiзiйної комiсiї Банку. 

8) дата обрання та термін, на який обрано 

08.10.2013 не визначено 

9) Опис 

Повноваження та обов'язки вiдповiдають Статуту банку. З 08.10.2013 р. призначений Першим 

Заступником Голови Правлiння. Посадова особа непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з 

корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi, не має, акцiями 

Банку не володiє. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Голова Ревiзiйної комiсiї 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Аверiна Iрина Рудольфiвна 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

 

4) рік народження** 

1963 

5) освіта** 

вища 

6) стаж керівної роботи (років)** 

7 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Директор департаменту внутрiшнього котролю - Заступник Голови Правлiння ЗАТ "Банк Русский 

Стандарт". 

8) дата обрання та термін, на який обрано 

16.03.2013 не визначено 

9) Опис 

ПАТ "Банк Руский Стандарт" винагороду не виплачував. Повноваження та обов'язки вiдповiдають 



Статуту банку. Повноваження та обов'язки вiдповiдають Статуту банку. Перебуває на посадi 

протягом звiтного перiоду без змiн. Посадова особа непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з 

корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi, не має, акцiями 

Банку не володiє. Згоду на розкриття паспортних даних не надано. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Член Ревiзiйної комiсiї 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Семенова Ольга Володимирiвна 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

 

4) рік народження** 

1968 

5) освіта** 

вища 

6) стаж керівної роботи (років)** 

6 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Заступник Директора Департаменту внутрiшнього котролю ЗАТ "Банк Руский Стандарт". 

8) дата обрання та термін, на який обрано 

16.03.2013 не визначено 

9) Опис 

ПАТ "Банк Руский Стандарт" винагороду не виплачував. Повноваження та обов'язки вiдповiдають 

Статуту банку. Повноваження та обов'язки вiдповiдають Статуту банку. Перебуває на посадi 

протягом звiтного перiоду без змiн. Посадова особа непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з 

корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi, не має, акцiями 

Банку не володiє. Згоду на розкриття паспортних даних не надано. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Член Ревiзiйоної комiсiї 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Iсаковський Артем Георгiйович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

- - - 

4) рік народження** 

1977 



5) освіта** 

вища 

6) стаж керівної роботи (років)** 

12 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Управляючий Дирекцiєю Україна Апарата Голови Правлiння ЗАТ «Банк Русский Стандарт»  

8) дата обрання та термін, на який обрано 

08.10.2013 не визначено 

9) Опис 

ПАТ "Банк Руский Стандарт" винагороду не виплачував. Повноваження та обов'язки вiдповiдають 

Статуту банку. Повноваження та обов'язки вiдповiдають Статуту банку. Перебуває на посадi з 

08.10.2013 р. Посадова особа непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи 

злочини у сферi господарської, службової дiяльностi, не має, акцiями Банку не володiє. Згоду на 

розкриття паспортних даних не надано. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Голова Спостережної ради 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Тарiко Рустам Васильович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

 

4) рік народження** 

1962 

5) освіта** 

вища 

6) стаж керівної роботи (років)** 

20.6 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Головний Радник ЗАТ "Банк Русский Стандарт" 

8) дата обрання та термін, на який обрано 

14.03.2013 не визначено 

9) Опис 

ПАТ "Банк Руский Стандарт" винагороду не виплачував. Повноваження та обов'язки вiдповiдають 

Статуту банку. Повноваження та обов'язки вiдповiдають Статуту банку. Перебуває на посадi 

протягом звiтного перiоду без змiн. Посадова особа непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з 

корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi, не має, акцiями 

Банку не володiє. Згоду на розкриття паспортних даних не надано. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 



особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Заступник Голови Спостережної ради 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Лєвiн Дмитро Олегович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

 

4) рік народження** 

1965 

5) освіта** 

вища 

6) стаж керівної роботи (років)** 

26 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Голова Правлiння ЗАТ "Банк Русский Стандарт" 

8) дата обрання та термін, на який обрано 

13.03.2013 не визначено 

9) Опис 

ПАТ "Банк Руский Стандарт" винагороду не виплачував. Повноваження та обов'язки вiдповiдають 

Статуту банку. Повноваження та обов'язки вiдповiдають Статуту банку. Перебуває на посадi 

протягом звiтного перiоду без змiн. Посадова особа непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з 

корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi, не має, акцiями 

Банку не володiє. Згоду на розкриття паспортних даних не надано. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Член Спостережної ради 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Нурiахметова Неля Равiлєвна 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

 

4) рік народження** 

1953 

5) освіта** 

вища 

6) стаж керівної роботи (років)** 



22.6 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Генеральным директором ЗАО «Компания «Русский Стандарт» 

8) дата обрання та термін, на який обрано 

14.03.2013 не визначено 

9) Опис 

ПАТ "Банк Руский Стандарт" винагороду не виплачував. Повноваження та обов'язки вiдповiдають 

Статуту банку. Повноваження та обов'язки вiдповiдають Статуту банку. Перебуває на посадi 

протягом звiтного перiоду без змiн. Посадова особа непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з 

корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi, не має, акцiями 

Банку не володiє. Згоду на розкриття паспортних даних не надано. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Член Спостережної ради 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Пишний Володимир Миколайович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

 

4) рік народження** 

1969 

5) освіта** 

вища 

6) стаж керівної роботи (років)** 

25.7 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Заступник Голови Правлiння ЗАТ "Банк Русский Стандарт" 

8) дата обрання та термін, на який обрано 

14.03.2013 не визначено 

9) Опис 

ПАТ "Банк Руский Стандарт" винагороду не виплачував. Повноваження та обов'язки вiдповiдають 

Статуту банку. Повноваження та обов'язки вiдповiдають Статуту банку. Перебуває на посадi 

протягом звiтного перiоду без змiн. Посадова особа непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з 

корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi, не має, акцiями 

Банку не володiє. Згоду на розкриття паспортних даних не надано. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 



VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента 

Найменування 

юридичної особи 

Ідентифікаційний 

код за ЄДРПОУ 
Місцезнаходження 

Дата 

внесення 

до реєстру 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Від загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

прості на 

пред'явника 

привілейовані 

іменні 

привілейовані 

на пред'явника 

ЗАТ "Банк Русский 

Стандарт" 
17523370 

10518 Росiйська 

Федерацiя - м.Москва 

вул.Ткацька, 36 

21.05.2009 70750 100 70750 0 0 0 

Прізвище, ім'я, по 

батькові фізичної 

особи* 

Серія, номер, дата видачі паспорта, 

найменування органу, який видав паспорт** 

Дата 

внесення 

до реєстру 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Від загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

прості на 

пред'явника 

привілейовані 

іменні 

привілейовані 

на пред'явника 

Усього 70750 70750 70750 0 0 0 

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.  

** Не обов'язково для заповнення.  



VII. Інформація про загальні збори акціонерів 

Вид загальних 

зборів* 

чергові позачергові 

 X 

Дата 

проведення 
07.03.2013 

Кворум 

зборів** 
100 

Опис 

1. Затвердження результатiв приватного розмiщення простих iменних акцiй Банку. 

2. Затвердження Звiту про результати приватного розмiщення акцiй Банку. 

3. Затвердження статуту Банку у новiй редакцiї. 

4. Прийняття рiшення про доручення Головi Правлiння Банку з правом передоручення вчинити вiд 

iменi Банку всi необхiднi дiї, пов’язанi з реєстрацiєю звiту про результати приватного розмiщення 

акцiй Банку в Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, дiї, пов’язанi з погодженням 

статуту Банку у новiй редакцiї в Нацiональному банку України, а також вчинити всi необхiднi дiї, 

пов’язанi з державною реєстрацiєю статуту Банку у новiй редакцiї та з державною реєстрацiєю змiн 

вiдомостей про Банк, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб та фiзичних осiб-

пiдприємцiв, у порядку передбаченому чинним законодавством. 

 

Вид загальних 

зборів* 

чергові позачергові 

X  

Дата 

проведення 
12.03.2013 

Кворум 

зборів** 
100 

Опис 

1. Затвердження звiту Спостережної ради Банку за 2012 рiк, звiту Правлiння Банку за 2012 рiк, звiту 

Ревiзiйної комiсiї Банку за результатами 2012 року та висновку Ревiзiйної комiсiї Банку за 

пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Банку за результатами 2012 рiк. 

2. Затвердження рiчного звiту Банку за 2012 рiк. 

3. Затвердження розподiлу прибутку i збиткiв Банку. 

4. Затвердження аудиторського висновку (звiт незалежного аудитора) ТОВ «Аудиторська фiрма 

«Актив-Аудит» за 2012 рiк. 

 

Вид загальних 

зборів* 

чергові позачергові 

 X 

Дата 

проведення 
26.03.2013 

Кворум 

зборів** 
100 

Опис 

Прийняття рiшення про здiйснення вiдкритого (публiчного) розмiщення 200 000 (двiстi тисяч) штук 

iменних вiдсоткових облiгацiй, забезпечених гарантiєю Закритого акцiонерного товариства «Банк 

Русский Стандарт» на загальну суму 200 000 000 (двiстi мiльйонiв) гривень номiнальною вартiстю 

однiєї облiгацiї 1 000 (одна тисяча) гривень. Облiгацiї випускаються двома серiями: D i E. Кiлькiсть 

облiгацiй серiї D -100 000 (сто тисяч) штук. Кiлькiсть облiгацiй серiї Е -100 000 (сто тисяч) штук. 

2. Затвердження рiшення про вiдкрите (публiчне) розмiщення облiгацiй. 

3. Прийняття рiшення про уповноваження Спостережної ради Банку на здiйснення наступних дiй: 

- прийняти рiшення щодо затвердження результатiв укладення договорiв з першими власниками 

облiгацiй;  

- прийняти рiшення щодо затвердження результатiв розмiщення облiгацiй та звiту про результати 

розмiщення облiгацiй;  

- прийняти рiшення про дострокове закiнчення розмiщення облiгацiй, у разi, якщо запланований 

обсяг облiгацiй розмiщено достроково;  

- прийняти рiшення про встановлення нової вiдсоткової ставки (або про незмiннiсть попередньої 

вiдсоткової ставки) на п’ятий-восьмий та дев’ятий-дванадцятий вiдсотковi перiоди по облiгацiях 



серiй D та E; 

- затвердити звiт про результати погашення облiгацiй. 

4. Прийняття рiшення про уповноваження Голови Правлiння Банку на здiйснення наступних дiй: 

- затвердити та пiдписати проспект емiсiї облiгацiй; 

- здiйснити всi необхiднi заходи для реєстрацiї випуску та проспекту емiсiї облiгацiй Банку в 

Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку. 

 

Вид загальних 

зборів* 

чергові позачергові 

 X 

Дата 

проведення 
12.07.2013 

Кворум 

зборів** 
100 

Опис 

1. Затвердження: 

а) Положення про систему управлiння ризиками банкiвської групи, вiдповiдальною особою якої є 

Публiчне акцiонерне товариство «Банк Руский Стандарт»; 

б) Положення про систему внутрiшнього контролю дiяльностi учасникiв банкiвської групи, 

вiдповiдальною особою якої є Публiчне акцiонерне товариство «Банк Руский Стандарт»; 

в) Положення про складання та подання консолiдованої та субконсолiдованої фiнансової звiтностi 

банкiвської групи, вiдповiдальною особою якої є Публiчне акцiонерне товариство «Банк Руский 

Стандарт»; 

г) Положення про дотримання економiчних нормативiв банкiвської групи, вiдповiдальною особою 

якої є Публiчне акцiонерне товариство «Банк Руский Стандарт». 

 

Вид загальних 

зборів* 

чергові позачергові 

 X 

Дата 

проведення 
13.09.2013 

Кворум 

зборів** 
100 

Опис 

1. Затвердження змiн до базового проспекту емiсiї облiгацiй Банку, зареєстрованого Нацiональною 

комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку «30» квiтня 2013 року (далi - базовий проспект емiсiї 

облiгацiй Банку). 

2. Прийняття рiшення про уповноваження Голови Правлiння Банку (особи, що виконує його 

обов’язки) на здiйснення наступних дiй: 

- пiдписати змiни в базовий проспект емiсiї облiгацiй Банку; 

- здiйснити всi необхiднi заходи для реєстрацiї змiн до базового проспекту емiсiї облiгацiй Банку в 

Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку. 

 

Вид загальних 

зборів* 

чергові позачергові 

 X 

Дата 

проведення 
16.09.2013 

Кворум 

зборів** 
100 

Опис 

1. Прийняття рiшення про здiйснення публiчного розмiщення 100 000 (сто тисяч) штук iменних 

вiдсоткових облiгацiй, забезпечених гарантiєю Закритого акцiонерного товариства «Банк Русский 

Стандарт» на загальну суму 100 000 000 (сто мiльйонiв) гривень номiнальною вартiстю однiєї 

облiгацiї 1 000 (одна тисяча) гривень. Облiгацiї випускаються однiєю серiєю - F. 

2. Затвердження рiшення про публiчне розмiщення облiгацiй серiї F. 

3. Прийняття рiшення про уповноваження Спостережної ради Банку на здiйснення наступних дiй: 

- прийняти рiшення щодо затвердження результатiв укладення договорiв з першими власниками 

облiгацiй серiї F;  

- прийняття рiшення щодо затвердження результатiв розмiщення облiгацiй серiї F та звiту про 



результати розмiщення облiгацiй серiї F;  

- прийняти рiшення про дострокове закiнчення укладання договорiв з першими власниками облiгацiй 

серiї F та рiшення про дострокове закiнчення розмiщення облiгацiй серiї F, за умови укладання 

договорiв з першими власниками на весь запланований обсяг облiгацiй серiї F та повної їх оплати до 

дати закiнчення укладання договорiв з першими власниками;  

- прийняти рiшення про встановлення нової вiдсоткової ставки (або про незмiннiсть попередньої 

вiдсоткової ставки) на п’ятий-восьмий та дев’ятий-дванадцятий вiдсотковi перiоди по облiгацiях серiї 

F; 

- затвердити звiт про результати погашення облiгацiй серiї F. 

4. Прийняття рiшення про уповноваження Голови Правлiння Банку на здiйснення наступних дiй: 

- пiдписати проспект емiсiї облiгацiй серiї F; 

- здiйснити всi необхiднi заходи для реєстрацiї випуску та проспекту емiсiї облiгацiй серiї F в 

Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку. 

 

Вид загальних 

зборів* 

чергові позачергові 

 X 

Дата 

проведення 
07.10.2013 

Кворум 

зборів** 
100 

Опис 

1. Дострокове припинення повноважень члена Ревiзiйної комiсiї Банку Парамонова Олександра 

Валерiйовича . 

2. Обрання Iсаковського Артема Георгiйовича членом Ревiзiйної комiсiї Банку. 

3. Затвердження умов договору, що укладатиметься з членом Ревiзiйної комiсiї Банку Iсаковським 

Артемом Георгiйовичем.  

4. Прийняття рiшення про уповноваження Голови Правлiння Банку (особи, що виконує його 

обов’язки) пiдписати вiд iменi Банку з членом Ревiзiйної комiсiї Банку Iсаковським Артемом 

Георгiйовичем договiр на умовах, затверджених даним Рiшенням. 

 

Вид загальних 

зборів* 

чергові позачергові 

 X 

Дата 

проведення 
24.12.2013 

Кворум 

зборів** 
100 

Опис 

1. Прийняття рiшення про здiйснення публiчного розмiщення 100 000 (сто тисяч) штук iменних 

вiдсоткових облiгацiй, забезпечених гарантiєю Закритого акцiонерного товариства «Банк Русский 

Стандарт» на загальну суму 100 000 000 (сто мiльйонiв) гривень номiнальною вартiстю однiєї 

облiгацiї 1 000 (одна тисяча) гривень. Облiгацiї випускаються однiєю серiєю - G. 

2. Затвердження рiшення про публiчне розмiщення облiгацiй серiї G. 

3. Прийняття рiшення про уповноваження Спостережної ради Банку на здiйснення наступних дiй: 

- прийняти рiшення щодо затвердження результатiв укладення договорiв з першими власниками 

облiгацiй серiї G;  

- прийняття рiшення щодо затвердження результатiв розмiщення облiгацiй серiї G та звiту про 

результати розмiщення облiгацiй серiї G;  

- прийняти рiшення про дострокове закiнчення укладання договорiв з першими власниками облiгацiй 

серiї G та рiшення про дострокове закiнчення розмiщення облiгацiй серiї G, за умови укладання 

договорiв з першими власниками на весь запланований обсяг облiгацiй серiї G та повної їх оплати до 

дати закiнчення укладання договорiв з першими власниками;  

- прийняти рiшення про встановлення нової вiдсоткової ставки (або про незмiннiсть попередньої 

вiдсоткової ставки) на п’ятий-восьмий та дев’ятий-дванадцятий вiдсотковi перiоди по облiгацiях серiї 

G; 

- затвердити звiт про результати погашення облiгацiй серiї G. 

4. Прийняття рiшення про уповноваження Голови Правлiння Банку на здiйснення наступних дiй: 

- пiдписати проспект емiсiї облiгацiй серiї G; 

- здiйснити всi необхiднi заходи для реєстрацiї випуску та проспекту емiсiї облiгацiй серiї G в 

Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку. 



 



IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 30370711 

Місцезнаходження 01001 Україна м. Київ - м. Київ вул. Б.Грiнченка, буд.3 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

серiя АВ № 581322 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.09.2006 

Міжміський код та телефон (044) 279-65-40; 279-13-25 

Факс (044) 279-13-22 

Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв 

Опис - 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Аудиторська фiрма "Актив-аудит" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  

Код за ЄДРПОУ 30785437 

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

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

2315 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.09.2006 

Міжміський код та телефон (044) 498-56-52 

Факс (044)491-55-33 

Вид діяльності Аудиторськi послуги емiтенту 

Опис - 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Публiчне акцiонерне товариство "ПФТС" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 21672206 

Місцезнаходження 01133 Україна м. Київ - м. Київ вул. Щорса, 31 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

498004, 498005 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.09.2006 

Міжміський код та телефон 044) 277-50-00 

Факс 044) 277-50-00 



Вид діяльності депозитрна та клiрингова дiяльнiсть 

Опис --- 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Товариство з обмеженою вiдповiдалнiстю "Рейтингове агенство "IBI-

Рейтинг" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  

Код за ЄДРПОУ 33262696 

Місцезнаходження 03680 Украъна м. Київ - м. Київ вул. Горького, 172, оф. 1014 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

3 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 12.04.2010 

Міжміський код та телефон (044) 362-90-84 

Факс (044) 362-90-84 

Вид діяльності Рейтинговi послуги 

Опис - 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Публiчне акцiонерне товариство "Фондова бiржа "Перспектива" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 33718227 

Місцезнаходження 49000 Україна Дніпропетровська - м. Днiпропетровськ вул. Ленiна, 30 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

АВ №483591 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 31.08.2009 

Міжміський код та телефон (056) 373-9594 

Факс (056) 373-9781 

Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на ринку цiнних паперiв 

Опис - 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Публiчне акцiонерне товариство "Українська бiржа" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 36184092 

Місцезнаходження 01601 Україна м. Київ - м. Київ вул. Шовковична, 42-44 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

АГ №399339 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринкуДержавна 

комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 22.10.2010 

Міжміський код та телефон (044) 495-7474 



Факс (044) 495-7473 

Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на ринку цiнних паперiв 

України 

Опис - 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

ТОВ "Iнвестицiйний капiтал Україна" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  

Код за ЄДРПОУ 35649564 

Місцезнаходження 01030 Україна м. Київ - м. Київ вул. Богдана Хмельницького, 19-21 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

АЕ №263020 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 11.04.2013 

Міжміський код та телефон (044) 220-0120 

Факс (044) 220-0120 

Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв: торгiвля цiнними 

паперами, андеррайтинг 

Опис - 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Спiльне пiдприємство ТОВ "Драгон Капiтал" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  

Код за ЄДРПОУ 30965875 

Місцезнаходження 01033 Україна м. Київ - м. Київ вул. Саксаганського, 36-Д 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

АЕ №185219 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 11.04.2012 

Міжміський код та телефон (044) 490-7120 

Факс (044) 490-7121 

Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв: торгiвля цiнними 

паперами, андеррайтинг 

Опис - 

 



X. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував 

випуск 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Тип цінного 

паперу 

Форма існування 

та форма 

випуску 

Номінальна 

вартість 

акцій (грн) 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Загальна 

номінальна 

вартість (грн) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

20.02.2009 35/1/09 

Державна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

UA4000052419 

Акція проста 

бездокументарна 

іменна 

Бездокументарні 

іменні 
4000.00 10000 40000000.00 100 

Опис 
Статутний капiтал сплачено повнiстю. Цiннi папери випускались з метою реорганiзацiї ТОВ "Банк Руский Стандарт" у ВАТ "Банк Руский 

Стандарт". Спосiб розмiщення - закритий (приватний). 

  

14.04.2009 97/1/09 

Державна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

UA4000052419 

Акція проста 

бездокументарна 

іменна 

Бездокументарні 

іменні 
4000.00 18000 72000000.00 100 

Опис 
Статутний капiтал сплачено повнiстю. Цiннi папери випускались з метою збiльшення статутного капiталу банку на виконання вимог НБУ. 

Спосiб розмiщення - закритий (приватний). 

  

30.04.2010 143/1/10 

Державна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

UA4000052419 

Акція проста 

бездокументарна 

іменна 

Бездокументарні 

іменні 
4000.00 33250 133000000.00 100 

Опис 
Статутний капiтал сплачено повнiстю. Цiннi папери випускались з метою збiльшення статутного капiталу банку на виконання вимог НБУ. 

Спосiб розмiщення - закритий (приватний). 

  

13.10.2011 471/1/2011 

Державна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

UA4000052419 

Акція проста 

бездокументарна 

іменна 

Бездокументарні 

іменні 
4000.00 45750 183000000.00 100 

Опис 
Статутний капiтал сплачено повнiстю. Цiннi папери випускались з метою збiльшення статутного капiталу банку на виконання вимог НБУ. 

Спосiб розмiщення - закритий (приватний). 



  

29.01.2013 181/2003 

Нацiональна 

комiсiя з цiнних 

паперiв та 

фондового ринку 

UA4000052419 

Акція проста 

документарна 

іменна 

Бездокументарні 

іменні 
4000 70750 283000000 100 

Опис 
Статутний капiтал сплачено повнiстю. Цiннi папери випускались з метою збiльшення статутного капiталу банку на виконнаня вимог НБУ. 

Спосiб розмiщення - закритий (приватний). 

  

2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій) 

1) процентні облігації 

Дата реєстрації випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував 

випуск 

Номінальна 

вартість 

(грн) 

Кількість 

у випуску 

(штук) 

Форма 

існування та 

форма випуску 

Загальна 

номінальна 

вартість 

(грн) 

Процентна 

ставка за 

облігаціями 

(у відсотках) 

Термін 

виплати 

процентів 

Сума 

виплачених 

процентів за 

звітний 

період (грн) 

Дата 

погашення 

облігацій 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

30.04.2013 59/2/2013 НКЦБФР 1000 100000 
Бездокументарні 

іменні 
100000000 20 

кожен 91 

день 
29916000 16.05.2016 

Опис 

Мета емiсiї облiгацiй серiї D - збiльшення кредитного портфеля ПАТ "Банк Руский Стандарт". Облiгацiї знаходяться в лiстингу цiнних паперiв 

емiтента на фондових бiржах. Передбачено обов'язковий викуп облiгацiй у такi дати як з 19 по 20 травня 2014 року та з 18 по 19 травня 2015 року 

згiдно Проспекту емiсiї облiгацiй. 

  

30.04.2013 60/2/2013 НКЦПФР 1000 100000 
Бездокументарні 

іменні 
100000000 20 

кожен 91 

день 
29916000 17.06.2016 

Опис 

Мета емiсiї облiгацiй серiї E - збiльшення кредитного портфеля ПАТ "Банк Руский Стандарт". Облiгацiї знаходяться в лiстингу цiнних паперiв 

емiтента на фондових бiржах. Передбачено обов'язковий викуп облiгацiй у такi дати як з 19 по 20 червня 2014 року та з 18 по 19 червня 2015 року 

згiдно Проспекту емiсiї облiгацiй. 

  

02.10.2013 316/2/2013 НКЦБФР 1000 100000 
Бездокументарні 

іменні 
100000000 20 

кожен 91 

день 
4986000 18.10.2016 

Опис Мета емiсiї облiгацiй серiї F - збiльшення кредитного портфеля ПАТ "Банк Руский Стандарт". Облiгацiї знаходяться в лiстингу цiнних паперiв 



емiтента на фондових бiржах. Передбачено обов'язковий викуп облiгацiй у такi дати як з 20 по 21 жовтня 2014 року та з 19 по 20 жовтня 2015 

року згiдно Проспекту емiсiї облiгацiй. 

  



XI. Опис бізнесу 

Банк є правонаступником всiх прав та обов’язкiв Вiдкритого акцiонерного товариства «Банк 

Руский Стандарт» на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 20 листопада 2009 року 

(Протокол № 5) про змiну найменування Вiдкритого акцiонерного товариства «Банк Руский 

Стандарт» на Публiчне акцiонерне товариство «Банк Руский Стандарт». 

Вiдкрите акцiонерне товариство «Банк Руский Стандарт» було створене внаслiдок перетворення 

Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Банк Руский Стандарт» на пiдставi рiшення Загальних 

зборiв учасникiв ТОВ «Банк Руский Стандарт» вiд 17 жовтня 2007 року (Протокол № 20) та 

рiшення Установчих зборiв засновникiв Банку вiд 04 червня 2008 року (Протокол № 1), внаслiдок 

чого Вiдкрите акцiонерне товариство «Банк Руский Стандарт» стало правонаступником всiх прав 

та обов’язкiв Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Банк Руский Стандарт». 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Банк Руский Стандарт», в свою чергу, було 

правонаступником Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «АIС-банк», створеного у 

вiдповiдностi до рiшення Установчих зборiв учасникiв вiд 29 серпня 2005 року (Протокол № 1), на 

пiдставi рiшення Загальних зборiв учасникiв вiд 12 грудня 2006 року (Протокол № 12) про змiну 

найменування Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «АIС-банк» на Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю «Банк Руский Стандарт». Банк здiйснює свою дiяльнiсть на пiдставi: 

Загальної банкiвської лiцензiї № 226, виданої Нацiональним банком України 4 листопада 2011 

року (термiн дiї не обмежений). 

Генеральної лiцензiї на здiйснення валютних операцiй №226-3 вiд 21 травня 2012 року (термiн дiї 

необмежений). 

Основною господарською дiяльнiстю Банку є банкiвське обслуговування фiзичних осiб на 

територiї України. 

  

Головний офiс Банку знаходиться в м. Київ. Станом за 31 грудня 2013 р. до структури Банку 

входило 57 вiддiлень (2012 р.: 48), розташованих у великих мiстах України. Юридична адреса 

банку: вул. Половецька, 3/42, Київ, Україна. 

Материнською компанiєю Банку є Закрите акцiонерне товариство «Банк Русский Стандарт». 

  

Середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв облiкового складу (осiб) – 3960 

Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб) – 18  

Чисельностi працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб) – 

середньооблiкова за рiк – 167, на кiнець звiтного перiоду – 199. 

2013 рiк 

Заробiтна плата та премiї 241608,00 тис. грн. 

Нарахування на фонд заробiтної плати 79386,00 тис. грн. 

2012 рiк 

Заробiтна плата та премiї 166388,00 тис. грн. 

Нарахування на фонд заробiтної плати 54406,00 тис. грн. 

В бюджетi передбаченi кошти, направленi на обов’язкову сертифiкацiю за професiйними 

напрямами, навчання та пiдвищення квалiфiкацiї у зовнiшнiх органiзацiях ключових 

спiвробiтникiв Банку. Ця сума може змiнюватися залежно вiд потреб Банку. 

Також Банк працює з 4 провiдними i найбiльшими iнтернет-сайтами у напрямку розмiщення на 

«брендованiй сторiнцi» вакансiй Банку, а також має доступ до бази резюме даних ресурсiв. Майже 

щоденно Банк розмiщує оголошення про вакансiї у бiльш нiж 29 профiльних ЗМI з метою якiсного 

та своєчасного залучення спецiалiстiв на масовi посади у регiонах та головному офiсi. 

  

Емiтент не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств. 

  



Емiтент не проводить спiльную дiяльнiсть. 

  

Не було пропозицiй. 

  

Банк веде бухгалтерський облiк i складає фiнансову звiтнiсть для нормативних цiлей у гривнях 

згiдно з “Положеннями про органiзацiю бухгалтерського облiку i звiтностi в банках України”, 

прийнятими Нацiональним банком України, i МСФЗ. Фiнансова звiтнiсть згiдно з МСФЗ складена 

на основi облiкових даних Банку згiдно з МСФЗ, крiм облiку резервiв за кредитами клiєнтiв, облiк 

яких банк вiв за УНБО та вiдповiдним чином коригував i рекласифiкував для представлення згiдно 

з МСФЗ. 

За всiма фiнансовими iнструментами, оцiнюваними за амортизованою вартiстю, i процентним 

фiнансовим iнструментам, класифiкованих в якостi торговельних i наявних для продажу, 

процентнi доходи чи витрати вiдображаються за ефективною процентною ставкою, при 

дисконтуваннi по якiй очiкуванi майбутнi грошовi платежi або надходження протягом 

передбачуваного термiну використання фiнансового iнструмента або протягом бiльш короткого 

перiоду часу, де це можливо, в точностi приводяться до чистої балансової вартостi фiнансового 

активу або фiнансового зобов'язання. При розрахунку враховуються всi договiрнi умови за 

фiнансовим iнструментом (наприклад, право на дострокове погашення) та комiсiйнi або додатковi 

витрати, безпосередньо пов'язанi з iнструментом, що є невiд'ємною частиною ефективної 

процентної ставки, але не враховуються майбутнi збитки за кредитами. Балансова вартiсть 

фiнансового активу або фiнансового зобов'язання коригується в разi перегляду Банком оцiнок 

платежiв або надходжень. Скоригований балансова вартiсть розраховується на пiдставi первiсної 

ефективної процентної ставки, а змiна балансової вартостi вiдображається як процентнi доходи 

або витрати.  

  

Для цiлей управлiння Банк має чотири операцiйнi сегменти, що базуються на продуктах та 

послугах: 

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. 

Послуги юридичним особам - Надання кредитiв, обслуговування депозитiв та поточних рахункiв 

юридичних осiб та клiєнтiв-установ. 

Послуги фiнансовим установам - Переважно залучення депозитiв фiнансових установ. 

Iнше/ Нерозподiлено - Iншi централiзованi функцiї, що не видiленi в окремий бiзнес-сегмент. 

Банкiвськiй дiяльностi притаманний ризик, яким управляють за допомогою постiйного процесу 

виявлення, оцiнки та контролю ризикiв, з урахуванням лiмiтiв ризику та iнших засобiв контролю. 

Процес управлiння ризиками є вирiшальним для постiйної прибутковостi Банку, а кожний 

спiвробiтник Банку несе вiдповiдальнiсть за вплив ризикiв, пов’язаних iз його службовими 

обов’язками. Банк наражається на кредитний ризик, ризик лiквiдностi та ринковий ризик (який 

пiдроздiляється на ризик змiни процентної ставки, валютний ризик та ризик дострокового 

погашення). Банку також притаманнi операцiйнi ризики. 

Система управлiння ризиками Банку включає:  

- органiзацiйну структуру управлiння ризиками; 

- базу внутрiшнiх нормативних актiв (полiтик, процедур i методик) для забезпечення суворої 

регламентацiї процесiв управлiння ризиками; 

- iнформацiйну систему, що забезпечує дiяльнiсть Банку у сферi контролю та монiторингу ризикiв; 

- систему регулярної звiтностi стосовно рiвнiв ризикiв. 

Система оцiнки ризикiв i передачi iнформацiї про ризики 

У Банку розроблено комплекс документiв, спрямований на управлiння та контроль за ризиками, 

що складається iз положень про колегiальнi органи (комiтети), кредитнi та iнвестицiйнi 



процедури, положень та порядкiв по управленню ризиками. Цi документи визначають стандарти 

та дiї, що повиннi застосовуватись для вирiшення вiдповiдних задач. 

Внутрiшня нормативна база щодо управлiння ризиками ПАТ «Банк Руский Стандарт» включає 

наступнi документи: 

Положення про систему управлiння ризиками; 

Кредитна полiтика; 

Полiтика управлiння активами та пасивами; 

Положення «Про Комiтет з управлiння активами та пасивами»; 

Положення «Про Кредитний комiтет»; 

Положення «Про порядок формування резерву для вiдшкодування можливих втрат за активними 

банкiвськими операцiями»; 

Положення «Про стрес-тестування»; 

«Методика оцiнки фiнансового стану позичальника – фiзичної особи i фiзичної особи - суб’єкта 

пiдприємницької дiяльностi»; 

«Методика оцiнки фiнансового стану, визначення показника ризику по кредиту позичальникiв – 

резидентiв – юридичних осiб»; 

«Методика розрахунку фiнансового класу банку-контрагенту вiдповiдно до вимог НБУ»; 

«Методика управлiння валютним ризиком»; 

«Методика управлiння процентним ризиком»; 

«Методика управлiння ризиком лiквiдностi»; 

«План дiй банку у випадку виникнення кризи лiквiдностi або непередбачених обставин»; 

«Методика розрахунку резерву пiд можливi втрати по кредитам Банку методом послiдовних 

переходiв (Roll – Rate)»; 

«Методика розрахунку показника рiчних втрат по продуктам Банку методом «приросту ризику». 

З метою побудови ефективної системи ризик - менеджменту Банку, усвiдомлення категорiї ризикiв 

всiма вiдповiдальними виконавцями та менеджерами Банку за основу прийнято класифiкацiю 

ризикiв, визначену Нацiональним банком України. 

Банк оцiнює ризики за статистичними методами, що ґрунтуються на значеннях iмовiрностi, 

отриманих з фактичних даних з урахуванням ринкових умов. Припущення та данi, що лежать в 

основi цих моделей, постiйно переглядаються та проходять перевiрку на основi порiвняння з 

фактичними даними (бек-тестування).  

Банк в процесi аналiзу ризикiв враховує можливiсть виникнення надзвичайних обставин (стрес-

сценарiй), на основi яких визначено вiдповiднi надзвичайнi заходи у формi Плану дiй на випадок 

кризових обставин. 

З метою контролю поточного рiвня ризику лiквiдностi Банк застосовує зовнiшнi та внутрiшнi 

лiмiти, якi доводяться до вiдома iнших пiдроздiлiв Банку у виглядi рiшень КУАП. Кредитнi лiмiти, 

що встановлює Банк, затверджуються КУАП. 

Банк здiйснює монiторинг ризику, вивчає динамiку змiн та аналiзує причини змiни рiвню ризику. 

Банк регулярно порiвнює прогнознi та фактичнi показники ризику, а також визначає взаємозв’язок 

рiзних видiв ризику для розробки та вжиття вiдповiдних заходiв. 

Iнформацiя, що отримана в результатi аналiзу, використовується для складання звiтiв, що 

надаються на розгляд Правлiння Банку, Комiтету з питань управлiння активами i пасивами 

(КУАП), Кредитному комiтету (КК) та керiвництва окремих пiдроздiлiв Банку.  

Звiтнiсть мiстить таку iнформацiю: 

сума кредитного ризику в розрiзi продуктiв, клiєнтiв, географiчних регiонiв;  

аналiз сумнiвної заборгованостi; 

аналiз концентрацiї ризикiв; 

дотримання певних лiмiтiв; 

звiти щодо ризику лiквiдностi, прогнозного профiлю лiквiдностi з урахуванням укладання нових 

угод; 

собiвартiсть зобов’язань i прибутковiсть активiв; 

оцiнка ризику шляхом визначення Annual Losses  

показники лiквiдностi. 



Зниження ризику 

У рамках загального управлiння ризиками Банк використовує похiднi та iншi iнструменти для 

управлiння процентними, валютними ризиками, кредитними ризиками та ризиками, пов’язаними 

iз запланованими операцiями. 

Банк активно використовує забезпечення для зниження свого кредитного ризику 

Надмiрна концентрацiя ризикiв 

Концентрацiя ризику виникає у випадку, якщо актив або зобов’язання Банку, що мають спiльнi 

ознаки, перевищують певний рiвень його капiталу. Такi ознаки включать: 

зобов’язання перед одним позичальником або невеликою групою зв’язаних позичальникiв; 

надання кредитiв двом або бiльше позичальникам на фiнансування одного i того самого проекту, в 

однiй галузi або спорiднених галузях, або групi зв’язаних мiж собою пiдприємств;  

один тип застави, використаний для забезпечення активiв Банку; 

спiльне джерело погашення кiлькох кредитiв або iнвестицiй.  

 

З метою пiдтримання достатнього рiвню концентрацiї Банк встановлює структурнi лiмiти, якi 

знаходяться в межах пруденцiйних вимог. 

Крiм цього, полiтика та процедури Банку включають спецiальнi принципи, спрямованi на 

диверсифiкацiю кредитного портфеля за ознаками галузi фiнансування, кредитних продуктiв, 

строкiв, суми тощо.  

Банк здiйснює контроль та управлiння iдентифiкованими концентрацiями кредитних ризикiв 

згiдно iз затвердженим «Положенням про систему управлiння ризиками». 

  

Основнi придбання активiв за перiод з 2009 р. по 2013 р.  

Iнформацiя про наявнi плани щодо будь-яких iнвестицiй або придбань, пов'язаних з 

господарською дiяльнiстю Банку, вiдсутня.  

  

Правочини з власниками iстотної участi, членами наглядової ради або членами виконавчого 

органу, афiлiйованими особами - не вчинялись. 

  

Основнi засоби вiдображаються за фактичною вартiстю, без урахування витрат на повсякденне 

обслуговування, за вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд знецiнення. 

Така вартiсть включає в себе витрати, пов'язанi iз замiною обладнання, визнанi за фактом 

понесення, якщо вони вiдповiдають критерiям визнання. 

Балансова вартiсть основних засобiв оцiнюється на предмет знецiнення у разi виникнення подiй чи 

змiн до обставин, що вказують на те, що балансову вартiсть даного активу, можливо, не вдасться 

вiдшкодувати. 

Амортизацiя об'єкта починається тодi, коли вiн стає доступний для використання. Амортизацiя 

розраховується лiнiйним методом протягом наступних оцiночних термiнiв корисного 

використання активiв: 

Удосконалення орендованих основних засобiв протягом строку оренди 

Меблi та обладнання 2-8 (рокiв) 

Комп’ютери та iнша технiка 2-5 (рокiв) 

Транспортнi засоби 5 (рокiв) 

Залишкова вартiсть, строки корисного використання та методи нарахування амортизацiї активiв 

аналiзуються наприкiнцi кожного звiтного року й коригуються в мiру необхiдностi. 

Витрати на ремонт та реконструкцiю вiдносяться на витрати по мiрi їх здiйснення i включаються 

до складу iнших операцiйних витрат, за винятком випадкiв, коли вони пiдлягають капiталiзацiї. 

  

Номiнальний ВВП України за пiдсумками 2013 року складе близько 1,475 трлн грн, що на 101 



млрд грн або на 6,41% нижче планового показника номiнального ВВП у сумi 1,576 млрд грн, 

повiдомляється на веб-сайтi Рахункової палати України. 

В опублiкованих сьогоднi висновках Рахункової палати за пiдсумками експертизи законопроекту 

про держбюджет на 2014 рiк нагадується, що при затвердженнi держбюджету на 2013 рiк показник 

номiнального ВВП за пiдсумками року заплановано на рiвнi 1,576 трлн грн, зростання реального 

ВВП - на 3,4%, пiдвищення споживчих цiн - на 4,8%.  

«Згiдно з даними Державної служби статистики, номiнальний ВВП за три квартали 2013 року 

становив 1,046 трлн грн, а зростання споживчих цiн у груднi 2013 року до грудня 2012 - 0,5%. 

Враховуючи це, номiнальний ВВП за 2013 рiк становитиме близько 1,475 трлн грн», - зазначається 

у висновку. 

Згiдно з висновком, запланованi доходи держбюджету на 2014 рiк на 15,7% вище їх фактичного 

обсягу у 2013 роцi, а реальнi доходи, розрахованi з використанням дефлятора ВВП, повиннi зрости 

на 6,3%, тодi як рiст економiки прогнозується на 3%. 

Керiвництво Банку вважає, що воно вживає належних заходiв з пiдтримки економiчної стiйкостi 

Банку в поточних умовах. 

  

За 2013 рiк сплаченi штрафнi санкцiї за порушення законодавства склали 52 984,84 грн (по 

балансу): 

- штрафи, пенi вiд господарської дiяльностi – 26 482,84 грн.. 

- штрафи, пенi за банкiвськими операцiями- 26 502,00 грн. (пов»язано з декларацiєю з ПДВ та 340 

грн. деклар. По ЄСВ). 

- сплаченi клiєнтам за рiшенням суду - 0,00 грн. 

  

Банк здiйснює активне управлiння рiвнем достатностi капiталу для захисту вiд ризикiв, 

притаманних його дiяльностi. Достатнiсть капiталу Банку контролюється з використанням, серед 

iнших методiв, коефiцiєнтiв, встановлених Базельською угодою щодо капiталу 1988 року та 

нормативiв, встановлених НБУ при здiйсненнi нагляду за Банком.  

Протягом року Банк повнiстю дотримався всiх зовнiшнiх встановлених вимог щодо капiталу. 

Основною метою управлiння капiталом Банку є забезпечення дотримання зовнiшнiх вимог 

стосовно капiталу. 

Банк управляє структурою капiталу та вiдповiдно змiнює її з огляду на змiни в економiчних 

умовах та характеристиках ризикiв, пов’язаних з його дiяльнiстю. З метою пiдтримання або змiни 

структури капiталу Банк може коригувати суми дивiдендiв, що виплачуються акцiонерам, 

повернути капiтал акцiонерам або випустити дольовi цiннi папери.  

  

Станом за 31 грудня 2013 i 2012 рр. Банк має позицiї за такими видами похiдних iнструментiв: 

Валютнi свопи 

Валютнi свопи являють собою купiвлю-продаж однiєї валюти за iншу на умовах зворотного 

викупу на певну дату в майбутньому за визначеним курсом. Справедлива вартiсть валютного 

свопу складається iз суми справедливої вартостi двох конверсiйних операцiй. 

Процентнi свопи 

Процентнi свопи являють собою обмiн процентними платежами, якi розрахованi за рiзними 

ставками, але виходячи з однiєї умовної суми протягом дiї контракту, за яким, як правило, один 

процентний платiж розраховується за фiксованою ставкою, iнший – за плавачою. 

  

Ринком збуту послуг Банку є Україна. Основними клiєнтами ПАТ «Банк Руский Стандарт» є 

фiзичнi особи, резиденти та нерезиденти. 

ПАТ «Банк Руский Стандарт» є унiверсальним комерцiйним банком зi 100% iноземним капiталом 

i входить до єдиної банкiвської системи України. 



Основним напрямом розвитку Банку є подальше формування сприйняття Банка клiєнтами як 

унiверсального роздрiбного банка, який працює в сегментi фiзичних осiб, використовує сучаснi 

технологiї дистанцiйного банкiвського обслуговування (Iнтернет, мобiльний банкiнг) в ключових 

високоякiсних продуктах - платiжнi iнструменти, POS-кредитування та кредитнi картки; 

використання сприятливої кон’юнктури та можливостей ринку POS-кредитування для агресивного 

розвитку та змiцнення позицiй Банку у даному сегментi; запуск i розвиток нових каналiв продажу 

та обслуговування, включаючи Iнтернет та мобiльний банкiнг, вiддiлення, телемаркетинг, 

Iнтернет-сайт, мережа партнерських термiналiв; збiльшення фiнансової ефективностi бiзнесу. 

Спектр запропонованих банкiвських послуг орiєнтується в основному на задоволення потреб 

фiзичних осiб. 

Основнi операцiї, якi виконує Банк, це: кредитування фiзичних осiб, розрахункове та касове 

обслуговування клiєнтiв, операцiї по залученню коштiв в нацiональнiй та iноземнiй валютi, 

торговi та неторговi операцiї з валютними цiнностями, кореспондентськi вiдносини з iншими 

банками. 

Банк прагне змiцнити свою позицiю серед лiдерiв кредитно-фiнансових установ України. 

  

Дослiдження та розробки за звiтний перiод не проводились. 

  

Дата вiдкриття провадження у справi; Сторони: Позивач, Вiдповiдач; Змiст та розмiр позовних 

вимог; Найменування суду, в якому розглядається справа; Поточний стан розгляду. 

17.10.2012; ПАТ «Банк Руский Стандарт»; Iнспекцiя державного архiтектурно-будiвельного 

контролю у Запорiзькiй областi про визнання протиправною та скасування постанови про 

накладення штрафу за правопорушення у сферi мiстобудiвної дiяльностi; Днiпропетровський 

апеляцiйний адмiнiстративний суд; Судове провадження 

09.10.2013; Фурлет Iрина Юрiївна; ПАТ «Банк Руский Стандарт»; захист прав споживачiв, 

визнання заяви (оферти) недiйсною, стягнення моральної шкоди 80000,00 грн., стягнення 30% 

наданої споживачу послуги 12646,20 грн.; Баглiйський районний суд м. Днiпродзержинська; 

Судове провадження 

12.11.2013; Ямчук Ольга Миколаївна; ПАТ «Банк Руский Стандарт»; встановити факт 

неукладення Договору про картку; припинити стягнення заборгованостi за цим договором; 

стягнути моральну шкоду 10000,00 грн.; стягнути витрати на прав. допомогу 400,00 грн. 

Кiровський районний м. Донецька; Судове провадження 

21.10.2013; Рибаков Денис Борисович; ПАТ «Банк Руский Стандарт»; визнання дiй незаконними, 

захист прав споживачiв, стягнення матерiальної та моральної шкоди -14640,00 грн.; 

Шевченкiвський районний суд м. Києва; Судове провадження 

13.12.2013; ПАТ «Банк Руский Стандарт»; Iнспекцiя державного архiтектурно-будiвельного 

контролю у Днiпропетровськiй областi; про визнання дiй по проведенню перевiрки та складанню 

акта протиправними, про визнання протиправними та скасування протоколiв, приписiв; 

Днiпропетровський окружний адмiнiстративний суд; Судове провадження 

22.11. 2013; ПАТ «Банк Руский Стандарт»; Iнспекцiя державного архiтектурно-будiвельного 

контролю у Миколаївськiй областi; про визнання дiй по проведенню перевiрки та складанню акта 

протиправними, про визнання протиправними та скасування протоколiв, приписiв та постанов про 

накладення штрафу за правопорушення у сферi мiстобудiвної дiяльностi; Миколаївський 

окружний адмiнiстративний суд; Судове провадження 

  

Iншої iнформацiї, яка може бути iстотною для оцiнки фiнансового стану емiтента не має.  



XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

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

Найменування 

основних засобів 

Власні основні засоби (тис. 

грн.) 

Орендовані основні засоби 

(тис. грн.) 

Основні засоби, всього (тис. 

грн.) 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

1. Виробничого 

призначення: 
44514 78347 22250 42177 66764 120524 

будівлі та 

споруди 
0 5448 22250 42177 22250 47625 

машини та 

обладнання 
38200 50844 0 0 38200 50844 

транспортні 

засоби 
930 1525 0 0 930 1525 

інші 5384 20530 0 0 5384 20530 

2. Невиробничого 

призначення: 
33 19 0 0 33 19 

будівлі та 

споруди 
0 0 0 0 0 0 

машини та 

обладнання 
0 0 0 0 0 0 

транспортні 

засоби 
0 0 0 0 0 0 

інші 33 19 0 0 30 19 

Усього 44547 78366 22250 42177 66797 120543 

Опис Основнi засоби - якi банк утримує з метою використання їх у процесi своєї дiяльностi, надання 

послуг, здавання в лiзинг (оренду) iншим особам або для здiйснення адмiнiстративних i соцiально-

культурних функцiй, очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) яких бiльше одного 

року (або операцiйного циклу, якщо вiн довший за рiк); Придбання основних засобiв здiснюється 

за рахунок власних коштiв пiдприємства. Переоцiнки i дооцiнки основних засобiв не вiдбувалася. 

Обмежень в правi використання не має. 

Термiни та умови користування основних засобiв здiйснюється протягом строку корисного 

використання (експлуатацiї) об'єкта, який встановлюється банком (згiдно наказу) пiд час їх 

первiсного визнання. Амортизацiя необоротних активiв не припиняється на перiод їх 

реконструкцiї, модернiзацiї, добудови, дообладнання та консервацiї. Нарахування амортизацiї 

необоротних активiв припиняється на одну з двох дат, що настає ранiше: на дату переведення 

активiв до категорiї необоротних активiв, утримуваних для продажу, або на дату припинення 

визнання активiв. 

Незавершенi капiтальнi вкладення складають на початок перiоду 18840 тис. грн., на кiнець перiоду 

38914 тис.грн. 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

Найменування показника За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість чистих 

активів (тис. грн)  
372296 204838 

Статутний капітал (тис. грн.)  283000 183000 

Скоригований статутний 

капітал (тис. грн)  
283000 183000 

Опис 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.  

Висновок Вартiсть чистих активiв бiльша вiд розмiру статутного капiталу. Таким чином банк 

дотримується вимог п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України.  

3. Інформація про зобов'язання емітента 

Види зобов'язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена частина 

боргу (тис. грн.) 

Відсоток за користування 

коштами (відсоток річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 549863 X X 

у тому числі:   

Субординований борг 27.03.2007 47588 9 27.03.2017 

Субординований борг 27.03.2007 56246 7.75 27.03.2017 

Субординований борг 09.11.2012 128554 7.5 08.11.2019 

Довгостроковий кредит 25.06.2013 5247 15.5 25.12.2014 

Довгостроковий кредит 25.06.2013 10496 15.5 25.12.2014 

Довгостроковий кредит 17.06.2013 22087 15.5 17.12.2014 

Мiжбанкiвський кредит 25.10.2013 79898 19.5 31.03.2014 

Мiжбанкiвський кредит 11.10.2013 39949 19.5 31.03.2014 

Мiжбанкiвський кредит 01.11.2013 79900 19.5 31.03.2014 

Мiжбанкiвський кредит 14.11.2013 79898 19.5 31.03.2014 

Зобов'язання за цінними 

паперами 

X 305783 X X 

у тому числі:   

за облігаціями (за кожним 

випуском): 

X 305783 X X 

Облiгацiї серiї D 22.05.2013 101891 20 17.05.2016 

Облiгацiї серiї E 17.07.2013 100772 20 17.06.2016 

Облiгацiї серiї F 25.10.2013 103120 20 18.10.2016 

за іпотечними цінними 

паперами (за кожним власним 

випуском): 

X 0 X X 

за сертифікатами ФОН (за 

кожним власним випуском): 

X 0 X X 

за векселями (всього) X 0 X X 

за іншими цінними паперами 

(у тому числі за похідними 

цінними паперами)(за кожним 

видом): 

X 0 X X 

за фінансовими інвестиціями 

в корпоративні права (за 

кожним видом): 

X 0 X X 

Податкові зобов'язання X 6279 X X 

Фінансова допомога на 

зворотній основі 

X 0 X X 

Інші зобов'язання X 2443698 X X 



Усього зобов'язань X 3305623 X X 

Опис: Емiтент здiйснює банкiвську дiяльнiсть, тому має можливiсть здiйснювати 

разноманiтнi фiнансовi операцiї залучення ресурсiв, окрiм кредитiв iнших банкiв, а 

саме: мiжбанкiвськi депозити, iнвестицiйнi депозити, операцiї СВОП. 

В рядок кредитiв банку включено залученi субординованi борги та достроковi кредити 

банкiв за балансовою вартiстю. 



XIII. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів* 

Дата реєстрації випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Обсяг 

випуску 

(грн) 

Вид 

забезпечення 

(порука/ 

страхування/ 

гарантія) 

Найменування 

поручителя, 

страховика, 

гаранта 

Код за 

ЄДРПОУ 

Сума 

забезпечення 

1 2 3 4 5 6 7 

30.04.2013 59/2/2013 100000000 гарантія 

ЗАТ "Банк 

Русский 

Стандарт" 

- 169808000 

Опис 

У разi невиконання Публiчним акцiонерним товариством «Банк 

Руский Стандарт» (iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ - 

34186061, мiсцезнаходження: 04107, Україна, м. Київ, вул. 

Половецька 3/42 (надалi – «Принципал»), своїх зобов’язань з 

погашення та/або обов’язкового викупу та/або виплати 

вiдсоткового доходу за Облiгацiями серiї D в порядку, 

встановленому умовами зареєстрованого НКЦПФР Проспекту 

емiсiї облiгацiй Принципала, ЗАТ «Банк Русский Стандарт» 

(надалi – «Гарант») приймає на себе зобов’язання за першою 

письмовою вимогою сплатити легiтимному власнику Облiгацiй 

серiї D (надалi – «Бенефiцiар») суму заборгованостi 

Принципала, що дорiвнює номiнальнiй вартостi Облiгацiй серiї 

D, що пiдлягає виплатi, та/або сумi вiдсоткового доходу за 

Облiгацiями серiї D, нарахованого вiдповiдно до умов випуску 

та обiгу Облiгацiй серiї D. 

  

    

30.04.2013 60/2/2013 100000000 гарантія 

ЗАТ "Банк 

Русский 

Стандарт" 

- 169808000 

Опис 

У разi невиконання Публiчним акцiонерним товариством «Банк 

Руский Стандарт» (iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ - 

34186061, мiсцезнаходження: 04107, Україна, м. Київ, вул. 

Половецька 3/42 (надалi – «Принципал»), своїх зобов’язань з 

погашення та/або обов’язкового викупу та/або виплати 

вiдсоткового доходу за Облiгацiями серiї E в порядку, 

встановленому умовами зареєстрованого НКЦПФР Проспекту 

емiсiї облiгацiй Принципала, ЗАТ «Банк Русский Стандарт» 

(надалi – «Гарант») приймає на себе зобов’язання за першою 

письмовою вимогою сплатити легiтимному власнику Облiгацiй 

серiї E (надалi – «Бенефiцiар») суму заборгованостi Принципала, 

що дорiвнює номiнальнiй вартостi Облiгацiй серiї E, що пiдлягає 

виплатi, та/або сумi вiдсоткового доходу за Облiгацiями серiї E, 

нарахованого вiдповiдно до умов випуску та обiгу Облiгацiй 

серiї E. 

  

    

02.10.2013 316/2/2013 100000000 гарантія 

ЗАТ "Банк 

Русский 

Стандарт" 

- 169808000 

Опис 

У разi невиконання Публiчним акцiонерним товариством «Банк 

Руский Стандарт» (iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ - 

34186061, мiсцезнаходження: 04107, Україна, м. Київ, вул. 

Половецька 3/42 (надалi – «Принципал»), своїх зобов’язань з 

погашення та/або обов’язкового викупу та/або виплати 

вiдсоткового доходу за Облiгацiями серiї F в порядку, 

встановленому умовами зареєстрованого НКЦПФР Проспекту 

емiсiї облiгацiй Принципала, ЗАТ «Банк Русский Стандарт» 

  



(надалi – «Гарант») приймає на себе зобов’язання за першою 

письмовою вимогою сплатити легiтимному власнику Облiгацiй 

серiї F (надалi – «Бенефiцiар») суму заборгованостi Принципала, 

що дорiвнює номiнальнiй вартостi Облiгацiй серiї F, що пiдлягає 

виплатi, та/або сумi вiдсоткового доходу за Облiгацiями серiї F, 

нарахованого вiдповiдно до умов випуску та обiгу Облiгацiй 

серiї F. 

    



XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні 

папери, що виникала протягом періоду 

Дата 

виникнення 

події 

Дата оприлюднення Повідомлення 

(Повідомлення про інформацію) у 

загальнодоступній інформаційній базі даних 

Комісії 

Вид інформації 

1 2 3 

27.03.2013 27.03.2013 

Відомості про прийняття рішення про 

розміщення цінних паперів на суму, що 

перевищує 25 відсотків статутного капіталу 

10.07.2013 10.07.2013 
Відомості про факти лістингу/делістингу цінних 

паперів на фондовій біржі 

12.08.2013 13.08.2013 
Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента  

16.08.2013 16.08.2013 
Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента  

15.08.2013 16.08.2013 
Відомості про факти лістингу/делістингу цінних 

паперів на фондовій біржі 

20.08.2013 20.08.2013 
Відомості про факти лістингу/делістингу цінних 

паперів на фондовій біржі 

16.09.2013 25.09.2013 

Відомості про прийняття рішення про 

розміщення цінних паперів на суму, що 

перевищує 25 відсотків статутного капіталу 

07.10.2013 09.10.2013 
Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента  

08.10.2013 09.10.2013 
Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента  

12.11.2013 12.11.2013 
Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента  

12.11.2013 13.11.2013 
Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента  

29.11.2013 02.12.2013 
Відомості про факти лістингу/делістингу цінних 

паперів на фондовій біржі 

04.12.2013 06.12.2013 
Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента  

24.12.2013 25.12.2013 

Відомості про прийняття рішення про 

розміщення цінних паперів на суму, що 

перевищує 25 відсотків статутного капіталу 

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт) 

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) ТОВ "Аудиторська фiрма 

"АКТИВ-АУДИТ" 

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної 

особи) 
30785437 

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора м. Київ, вул. Генерала 

Наумова, 23-б 

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, 

виданого Аудиторською палатою України 
2315 30.01.2001 

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до П 000043 до 21.02.2014 р. 



реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних 

учасників ринку цінних паперів** 

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 2013 рiк 

Думка аудитора*** умовно-позитивна 

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту). 

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) ТОВ "Аудиторська фiрма 

"АКТИВ-АУДИТ" 

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної 

особи) 
30785437 

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора м. Київ, вул. Генерала 

Наумова, 23-б 

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та 

аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 
2315 30.03.2001 

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до 

реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних 

учасників ринку цінних паперів** 

П 000043 до 21.02.2014 р. 

Текст аудиторського висновку (звіту)  

Аудиторський висновок: 

Звiт щодо фiнансової звiтностi 

Ми провели аудиторську перевiрку рiчної фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства «Банк Руский 

Стандарт» (далi – ПАТ «Банк Руский Стандарт», Банк), а саме: Звiту про фiнансовий стан, Звiту про прибутки та 

збитки та iнший сукупний дохiд, Звiту про рух грошових коштiв, Звiту про змiни у капiталi, складених станом на 

кiнець дня 31 грудня 2013 року, а також Примiток до звiтiв (далi – рiчна фiнансова звiтнiсть, фiнансовi звiти), якi 

додаються. 

Основнi вiдомостi про емiтента 

Повне найменування емiтента - Публiчне акцiонерне товариство «Банк Руский Стандарт». 

Код ЄДРПОУ – 34186061. Мiсцезнаходження – 04107, м. Київ, вул. Половецька, 3\42. Свiдоцтво про державну 

реєстрацiю юридичної особи видане Шевченкiвською районною у мiстi Києвi Державною адмiнiстрацiєю 06.08.2008р. 

Банк внесений до Державного реєстру банкiв 28.02.2006р. за номером 305. Банк має Банкiвську лiцензiю №226 вiд 

04.11.2011р. та Генеральну лiцензiю на здiйснення валютних операцiй №226-3 21.05.2012р.  

Iнформацiя щодо важливих аспектiв облiкової полiтики 

Рiчна фiнансова Банку за 2013 рiк складена у вiдповiдностi з вимогами Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi 

(надалi - МСФЗ). Основнi принципи облiкової полiтики Банку викладенi у Рiчному звiтi. 

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть 

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне представлення iнформацiї у фiнансових 

звiтах у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу 

охоплює розробку, впровадження та використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного 

представлення фiнансових звiтiв, якi не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки, вибiр та 

застосування вiдповiдної облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам. 

Вiдповiдальнiсть аудитора 

Наша вiдповiдальнiсть полягає в тому, щоб висловити нашу думку щодо достовiрностi зазначеної фiнансової звiтностi 

на основi проведеного нами аудиту. Ми провели аудиторську перевiрку згiдно з Мiжнародними стандартами 

контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг та Вимогами до аудиторського 

висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики) (затвердженi 

рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 29.09.2011р. №1360). 

Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевiрки 

для отримання достатньої впевненостi, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень. 

При оцiнцi суттєвостi ми керувалися положеннями Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого 

надання впевненостi та супутнiх послуг Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв.  

Аудит включає виконання процедур, якi направленi на отримання аудиторських доказiв стосовно сум та iнформацiї, 

яка розкрита у фiнансових звiтах. Вибiр процедур базується на судженнях аудитора, включаючи оцiнку ризику, 

суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Пiд час оцiнки цих ризикiв ми 

розглядали заходи внутрiшнього контролю Банку щодо пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв 

для розробки аудиторських процедур, що вiдповiдають обставинам. Аудит включав також оцiнку вiдповiдностi 

використання облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального 

представлення фiнансових звiтiв. 

Ми вважаємо, що отримали достатнi та вiдповiднi аудиторськi докази для висловлення нашої думки. 



Висновок 

На нашу думку подана нижче фiнансова звiтнiсть Банку вiдображає достовiрно в усiх суттєвих аспектах та повно 

подає фiнансову iнформацiю про Банк станом на кiнець дня 31 грудня 2013 року вiдповiдно до вимог Мiжнародних 

стандартiв фiнансової звiтностi. Фiнансова звiтнiсть достовiрно в усiх суттєвих аспектах вiдображає дiйсний 

фiнансовий стан, результати дiяльностi та рух грошових коштiв Публiчного акцiонерного товариства «Банк Руский 

Стандарт» на дату її складання. 

Звiт щодо вимог iнших законодавчих та нормативних актiв 

Згiдно з Вимогами до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв 

облiгацiй мiсцевої позики), затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку №1360 вiд 

29.09.2011р., наводимо наступну iнформацiю. 

1.Вартiсть чистих активiв Банку станом на кiнець дня 31 грудня 2013р. становить 372 296 тис. грн. та є бiльшою вiд 

розмiру статутного капiталу, що вiдповiдає вимогам частини третьої статтi 155 Цивiльного кодексу України. 

2.В ходi аудиту не встановленi суттєвi невiдповiдностi мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою 

iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та 

фондового ринку разом з фiнансовою звiтнiстю. 

3.Виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової 

звiтностi – на суму понад 275 572 тис. грн.) в Банку протягом звiтного 2013 року не вiдбувалося.  

4.Стан корпоративного управлiння, у тому числi стан внутрiшнього аудиту. Принципи корпоративного управлiння 

адекватно розкритi у звiтi емiтента, який Банком надається у складi регулярної рiчної iнформацiї емiтента акцiй. 

Вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства», Закону України «Про банки i банкiвську дiяльнiсть», в 

Банку створено Управлiння внутрiшнього аудиту та контролю, яке пiдпорядковується Спостережнiй радi. 

Кандидатура керiвника Управлiння внутрiшнього аудиту та контролю погоджена Нацiональним банком України. Вiн 

пiдпорядковується безпосередньо Спостережнiй радi. Принципи корпоративного управлiння викладенi у звiтi 

емiтента, який Банком надається у складi регулярної рiчної iнформацiї емiтента акцiй. 

5.Аудит включав виконання процедур, якi направленi на отримання аудиторських доказiв стосовно сум та iнформацiї, 

яка розкрита у фiнансових звiтах, включаючи оцiнку ризику суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок 

шахрайства або помилки. Аудитори отримали достатнi та прийнятнi докази, що стосуються оцiнених ризикiв 

суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки. За результатами аудиторських процедур ми вважаємо, що 

фiнансова звiтнiсть не мiстить ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства. 

Основнi вiдомостi про аудитора (аудиторську фiрму) 

 

1.Повне найменування аудиторської фiрми: 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма «АКТИВ-АУДИТ» 

2.Номер i дата видачi свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, виданого Аудиторською 

палатою України: 

№2315 вiд 30.03.2001р. (продовжено рiшенням АПУ вiд 24.02.2011р. №228/4 до 24.02.2016р.) 

Номер, серiя, дата видачi Свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi 

перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв, виданого Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та 

фондового ринку: 

серiя П №000043, строк дiї з 12.03.2013р. до 24.02.2016р. 

Директор ТОВ «АФ «Актив-аудит» - Мнiщенко Володимир Миколайович, – сертифiкат аудитора № 006503, виданий 

згiдно з рiшенням Аудиторської палати України №197/2 вiд 18.12.08 р.  

Аудитор - Галицька Галина В’ячеславiвна, сертифiкат аудитора банкiв №0180 (рiшення АПУ вiд 31.01.2013р. №264/2)  

Аудитор – Домарєва Наталiя Вiкторiвна, сертифiкат аудитора банкiв №0181 (рiшення АПУ вiд 31.01.2013р. №264/2)  

3.Мiсцезнаходження аудиторської фiрми: м. Київ, вул. Генерала Наумова, 23-б 

Фактичне мiсце розташування аудиторської фiрми: м. Київ, вул. М. Грiнченка, 4 

4.Телефон аудиторської фiрми: (044) 498 56 52, телефон/факс: (044) 521 40 07 

Аудит здiйснений згiдно з Договором №307 про надання послуг з проведення аудиторської перевiрки, що укладений 

18.07.2013р. мiж ТОВ «АФ «АКТИВ-АУДИТ» та ПАТ «Банк Руский Стандарт». 

Аудит здiйснювався в перiод з 20.01.2014р. по 21.02.2014р. 

21 лютого 2014 року 

- 

- 

- 



Інформація про стан корпоративного управління 

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки? 

№ з/п Рік  Кількість зборів, усього  У тому числі позачергових  

1 2013 8 7 

2 2012 5 4 

3 2011 7 6 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів 

останнього разу?  

 Так Ні 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори  X 

Акціонери  X  

Депозитарна установа  X 

Інше (запишіть): Не має. Ні 

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для 

участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)? 

 Так Ні 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку   X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків  X  

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах 

останнього разу?  

 Так Ні 

Підняттям карток   X 

Бюлетенями (таємне голосування)   X 

Підняттям рук  X  

Інше (запишіть): Не має. Ні 

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?  

 Так Ні 

Реорганізація   X 

Додатковий випуск акцій  X 

Унесення змін до статуту  X 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства   X 

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства   X 



Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради  X 

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу  X 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)  X 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді  X 

Інше (запишіть): Розмiщення iменних процентних облiгацiй серiї G Так 

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? 

(так/ні)  
Ні 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ 

Який склад наглядової ради (за наявності)? 

 (осіб) 

Кількість членів наглядової ради  4 

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві  0 

Кількість представників держави  0 

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій  0 

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій  0 

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб  0 

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом 

останніх трьох років?  
33 

 

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

 Так Ні 

Стратегічного планування   X 

Аудиторський   X 

З питань призначень і винагород   X 

Інвестиційний   X 

Інші (запишіть)  Комiтети у складi наглядової ради 

не створювалися. 

Інші (запишіть)  Не має. 

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? 

(так/ні) 
Ні 

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?  

 Так Ні 

Винагорода є фіксованою сумою   X 

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості 

акцій  
 X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства   X 



Члени наглядової ради не отримують винагороди  X  

Інше (запишіть)  Не має. 

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного 

товариства?  

 Так Ні 

Галузеві знання і досвід роботи в галузі   X 

Знання у сфері фінансів і менеджменту   X 

Особисті якості (чесність, відповідальність)   X 

Відсутність конфлікту інтересів   X 

Граничний вік   X 

Відсутні будь-які вимоги   X 

Інше (запишіть): а) члени спостережної ради обираються з числа фiзичних осiб, 

якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, та/або з числа юридичних осiб – 

акцiонерiв. б) член спостережної ради не може бути одночасно членом Правлiння 

та/або членом Ревiзiйної комiсiї Банку. в) Голова, Заступник Голови, а також iншi 

члени Спостережної ради повиннi мати бездоганну дiлову репутацiю.  

X  

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі 

своїми правами та обов'язками?  

 Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх 

документів акціонерного товариства  
 X 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради 

ознайомили з його правами та обов'язками  
 X 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з 

корпоративного управління або фінансового менеджменту)  
 X 

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було 

обрано нового члена  
X  

Інше (запишіть)  9 квiтня 2012 року усiх членiв 

спостережної ради було 

переобрано на повторний строк. 

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або 

введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено 

посаду ревізора / ні) 

так, створено 

ревізійну комісію 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: 

 

кількість членів ревізійної комісії 3 осіб; 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх 

трьох років? 1 

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів 

(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення 

кожного з цих питань?  



 

Загальні 

збори 

акціонерів  

Наглядова 

рада  

Виконавчий 

орган  

Не належить 

до 

компетенції 

жодного 

органу  

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні 

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Так Ні Ні 

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або 

бюджету 
Так Ні Так Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 

виконавчого органу 
Ні Так Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 

наглядової ради 
Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 

ревізійної комісії 
Так Ні Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та членів 

виконавчого органу 
Ні Так Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та членів 

наглядової ради 
Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про притягнення до майнової 

відповідальності членів виконавчого органу 
Ні Ні Ні Так 

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій  Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення 

власних акцій  
Так Ні Ні Ні 

Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів  Ні Ні Ні Так 

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження 

виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від 

імені акціонерного товариства? (так/ні) Так 

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про 

конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або 

пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні 

 

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?  

 Так Ні 

Положення про загальні збори акціонерів   X 

Положення про наглядову раду  X  

Положення про виконавчий орган X  

Положення про посадових осіб акціонерного товариства   X 

Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X  

Положення про акції акціонерного товариства   X 

Положення про порядок розподілу прибутку   X 

Інше (запишіть):  1) Положення про кредитний 



комiтет. 2) Положення про 

комiтет з управлiння активами та 

пасивами. 3) Положення про 

тарифний комiтет. 

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого 

акціонерного товариства? 

 

Інформація 

розповсюджується 

на загальних 

зборах 

Публікується у 

пресі, 

оприлюднюється 

в 

загальнодоступній 

інформаційній 

базі даних 

НКЦПФР про 

ринок цінних 

паперів  

Документи 

надаються 

для 

ознайомлення 

безпосередньо 

в 

акціонерному 

товаристві 

Копії 

документів 

надаються 

на запит 

акціонера 

Інформація 

розміщується 

на власній 

інтернет-

сторінці 

акціонерного 

товариства 

Фінансова звітність, 

результати діяльності  
Так Так Так Так Так 

Інформація про акціонерів, які 

володіють 10 відсотків та 

більше статутного капіталу  

Ні Так Так Так Так 

Інформація про склад органів 

управління товариства  
Так Так Так Так Так 

Статут та внутрішні 

документи  
Так Ні Так Так Ні 

Протоколи загальних зборів 

акціонерів після їх проведення  
Так Ні Так Так Ні 

Розмір винагороди посадових 

осіб акціонерного товариства  
Ні Ні Ні Ні Ні 

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 

стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так 

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного 

товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років? 

 Так Ні 

Не проводились взагалі   X 

Менше ніж раз на рік   X 

Раз на рік  X  

Частіше ніж раз на рік   X 

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?  

 Так Ні 

Загальні збори акціонерів  X 

Наглядова рада X  

Виконавчий орган  X 



Інше (запишіть) Рiшення про затвердження 

зовнiшнього аудитора не 

прймалось. 

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? 

(так/ні) Ні 

 

З якої причини було змінено аудитора?  

 Так Ні 

Не задовольняв професійний рівень   X 

Не задовольняли умови договору з аудитором   X 

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів   X 

Інше (запишіть)  Аудитора не змiнювали. 

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного 

товариства в минулому році?  

 Так Ні 

Ревізійна комісія (ревізор) X  

Наглядова рада  X 

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства  X 

Стороння компанія або сторонній консультант  X 

Перевірки не проводились  X 

Інше (запишіть) Перевiрка не здiйснювалась. 

 

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

 Так Ні 

З власної ініціативи  X  

За дорученням загальних зборів   X 

За дорученням наглядової ради   X 

За зверненням виконавчого органу   X 

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів   X 

Інше (запишіть)  Перевiрка не здiйснювалась 

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги 

консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні 

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ 

КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом 

наступних трьох років? 

 Так Ні 



Випуск акцій  X  

Випуск депозитарних розписок   X 

Випуск облігацій  X  

Кредити банків  X  

Фінансування з державного і місцевих бюджетів   X 

Інше (запишіть): Не має.    

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних 

трьох років*?  

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором   

Так, плануємо розпочати переговори  X 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році   

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років   

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років   

Не визначились   

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж 

протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились 

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у 

депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так 

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного 

управління? (так/ні) Ні 

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного 

управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Кодекс не 

прийнятий.  

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, 

правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: 

Так як не прийнятий - не оприлюднений.  

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління 

(принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх 

тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року 

Iнформацiя вiдсутня. 

Звіт про корпоративне управління* 

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи. 

Основною метою ведення господарської дiяльностi Емiтента як iнновацiйного унiверсального 

роздрiбного Банку, який працює в сегментi фiзичних осiб, є надання широкого спектру послуг 

клiєнтам з використанням сучасних технологiй дистанцiйного банкiвського обслуговування 

(Iнтернет, мобiльний банкiнг) в ключових високоякiсних продуктах - платiжнi iнструменти, POS-

кредитування та кредитнi картки; використання сприятливої кон’юнктури та можливостей ринку 

POS-кредитування для агресивного розвитку та змiцнення позицiй Банку у даному сегментi; 



запуск i розвиток нових каналiв продажу та обслуговування, включаючи Iнтернет та мобiльний 

банкiнг, вiддiлення, телемаркетинг, Iнтернет-сайт, мережа партнерських термiналiв; збiльшення 

фiнансової ефективностi бiзнесу. 

2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за 

фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, 

місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність 

встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік. 

Закрите акцiонерне товариство " Банк Русский Стандарт" (код за ЄДРПОУ - вiдсутнiй), Росiйська 

Федерацiя, 105187, м. Москва, вул. Ткацька, буд. 36., вимогам законадавства вiдповiдає, протягом 

року склад не змiнювався. 

3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та 

виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння 

шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг. 

Факти порушень членами наглядової ради та виконавчого органу фiнансової установи внутрiшнiх 

правил, що призвело до заподiяння шкоди фiнансовiй установi або споживачам фiнансових послуг 

вiдсутнi. 

4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до 

фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або 

про відсутність таких заходів. 

Заходи впливу, застосованi протягом року органами державної влади до Банку, у тому числi до 

членiв Спостережної Ради та Ради директорiв, вiдсутнi.  

5. Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові 

характеристики або про відсутність такої системи. 

Банкiвськiй дiяльностi притаманний ризик, яким управляють за допомогою постiйного процесу 

виявлення, оцiнки та контролю ризикiв, з урахуванням лiмiтiв ризику та iнших засобiв контролю. 

Процес управлiння ризиками є вирiшальним для постiйної прибутковостi Банку, а кожний 

спiвробiтник Банку несе вiдповiдальнiсть за вплив ризикiв, пов’язаних iз його службовими 

обов’язками. Банк наражається на кредитний ризик, ризик лiквiдностi та ринковий ризик (який 

пiдроздiляється на ризик змiни процентної ставки, валютний ризик та ризик дострокового 

погашення). Банку також притаманнi операцiйнi ризики. Система управлiння ризиками Банку 

включає: - органiзацiйну структуру управлiння ризиками; - базу внутрiшнiх нормативних актiв 

(полiтик, процедур i методик) для забезпечення суворої регламентацiї процесiв управлiння 

ризиками; - iнформацiйну систему, що забезпечує дiяльнiсть Банку у сферi контролю та 

монiторингу ризикiв; - систему регулярної звiтностi стосовно рiвнiв ризикiв. Система оцiнки 

ризикiв i передачi iнформацiї про ризики У Банку розроблено комплекс документiв, спрямований 

на управлiння та контроль за ризиками, що складається iз положень про колегiальнi органи 

(комiтети), кредитнi та iнвестицiйнi процедури, положень та порядкiв по управленню ризиками. Цi 

документи визначають стандарти та дiї, що повиннi застосовуватись для вирiшення вiдповiдних 

задач. З метою побудови ефективної системи ризик-менеджменту Банку, усвiдомлення категорiї 

ризикiв всiма вiдповiдальними виконавцями та менеджерами Банку за основу прийнято 

класифiкацiю ризикiв, визначену Нацiональним Банком України. Банк оцiнює ризики за 

статистичними методами, що ґрунтуються на значеннях ймовiрностi, отриманих з фактичних 

даних з урахуванням ринкових умов. Припущення та данi, що лежать в основi цих моделей, 

постiйно переглядаються та проходять перевiрку на основi порiвняння з фактичними даними (бек-

тестування). Банк в процесi аналiзу ризикiв враховує можливiсть виникнення надзвичайних 

обставин (стрес-сценарiй), на основi яких визначено вiдповiднi надзвичайнi заходи у формi Плану 

дiй на випадок кризових обставин, та Плану безперервної дiяльностi Банку. З метою контролю 

поточного ризику лiквiдностi, Банк застосовує зовнiшнi та внутрiшнi лiмiти, якi доводяться до 

вiдома iнших пiдроздiлiв Банку у виглядi рiшень КУАП. Банк здiйснює монiторинг ризику, вивчає 



динамiку змiн та аналiзує причини змiни рiвню ризику. Банк регулярно порiвнює прогнознi та 

фактичнi показники ризику, а також визначає взаємозв’язок рiзних видiв ризику для розробки та 

вжиття вiдповiдних заходiв. Iнформацiя, що отримана в результатi аналiзу, використовується для 

складання звiтiв, що подаються на розгляд Правлiнню Банку, КУАП, Кредитному комiтету та 

керiвництву окремих пiдроздiлiв Банку. Звiтнiсть мiстить таку iнформацiю: - сума кредитного 

ризику в розрiзi продуктiв, клiєнтiв, географiчних регiонiв; - аналiз сумнiвної заборгованостi; - 

аналiз концентрацiї ризикiв; - дотримання певних лiмiтiв; - звiти щодо ризику лiквiдностi, 

прогнозного профiлю лiквiдностi з урахуванням укладання нових угод; - собiвартiсть зобов’язань i 

прибутковiсть активiв; - оцiнка ризику шляхом визначення Annual Losses - показники лiквiдностi.  

6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи 

внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та 

консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського 

обліку. 

Управлiння внутрiшнього аудиту та контролю дiє на основi Положення про Управлiння 

внутрiшнього аудиту та контролю, яке затверджене Рiшенням Спостережної Ради вiд 06.09.2006 

(протокол № 11). Управлiння внутрiшнього аудиту i контролю створене i дiє згiдно вимог Закону 

України "Про банки та банкiвську дiяльнiсть" та Статуту Банку. Управлiння внутрiшнього аудиту 

та контролю є самостiйним структурним пiдроздiлом Банку, пiдпорядковується Спостережнiй Радi 

Банку та звiтує перед нею i дiє на пiдставi Положення, затвердженого Спостережною Радою. 

Управолiння має незалежний статус по вiдношенню до iнших структурних пiдроздiлiв Банку.  

7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у 

статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність. 

Фактiв вiдчуження протягом року активiв в обсязi, що перевищує встановлений у статутi - не 

було. 

8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що 

перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір. 

Купiвля-продаж протягом року активiв в обсязi, що перевищує встановлений у статутi фiнансової 

установи розмiр не вiдбувалася. 

9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї 

промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така 

інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність. 

Вiдповiдно до МСБО 24 “Розкриття iнформацiї щодо пов’язаних сторiн”, пов’язаними вважаються 

сторони, одна з яких має можливiсть контролювати або у значнiй мiрi впливати на операцiйнi та 

фiнансовi рiшення iншої сторони. При розглядi кожного можливого випадку вiдносин з 

пов’язаними сторонами до уваги береться суть цих вiдносин, а не лише юридична форма. Оцiнка 

активiв та зобов’язань за операцiями з пов’язаними сторонами здiйснюється на основi методу 

порiвнювальної неконтрольованої цiни, що визначається як цiна на аналогiчну продукцiю (товари, 

роботи та послуги) та реалiзується не пов’язанiй з банком особi у звичайних умовах дiяльностi. За 

операцiями з пов’язаними сторонами банк застосовує звичайнi цiни та умови тобто такi якi 

пропонуються iншим клiєнтам банку.  

10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють 

державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту). 

Аудиторський висновок (звiт) складено аудитором згiдно вимог та рекомендацiй Нацiонального 

банку України та Мiжнародних стандартiв аудиту в частинi офомлення звiту. 

11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, 

призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, 

найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові) 

Товариство з обмеженою вiдповiдалнiстю "Аудиторьска фiрма "Актив-аудит", код ЄДРПОУ 



30785437, мiсцезнаходження: м. Київ, вул. М. Грiнченка, 4 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності. 

Товариство з обмеженою вiдповiданстю "Аудиторьска фiрма "Актив-аудит" здiйсню професiйне 

обслуговування у сферi аудиту та консалтингу: - Аудиторьскi послуги - Бухгалтерськi послуги - 

Аналiз фiнансового стану - Система бюджетування - Консалтинг в областi управлiння бiзнесом - 

Актикризове управлiння 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає 

аудиторські послуги фінансовій установі. 

Товариство з обмеженою вiдповiдалнiстю "Аудиторська фiрма "Актив-аудит" працює на ринку 

України з 1996 року, тобто 20 рокiв. 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що 

надавалися фінансовій установі протягом року. 

ТОВ "Аудиторська фiрма "Актив-аудит"" протягом року не надавала iншi аудиторських послуг 

фiнансовiй установi.  

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів 

та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора. 

Вiдсутнi випадки виникнення конфлiкту iнтересiв та/або сумiщення виконання функцiй 

внутрiшнього аудитора. 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі 

протягом останіх п`яти років. 

Протягом останнiх п'яти рокiв ротацiя аудиторiв не вiдбувалось 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора 

Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності 

фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які 

здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг. 

Вiдсутнi стягнення, застосованi до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та 

факти подання недостовiрної звiтностi фiнансової установи, що пiдтверджена аудиторським 

висновком, виявленi органами, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових послуг. 

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, 

наявність механізму розгляду скарг. 

Iнформацiя щодо захисту фiнансовою установою прав споживачiв фiнансових послуг, наявнiсть 

механiзму розгляду скарг. Розгляд скарг/звернень громадян в установi Банку регламентується 

внутрiшнiми положеннями такими як: "Порядок взаємодiї пiдроздiлiв Банку при прийомi i обробцi 

звернень клиєнтiв/фiзичних осiб, прийнятих засобами iнтернет, на телефонну лiнiю довiдкового 

iнформацiйного центру. 

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, 

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

скарги. 

Начальник Управлiння клiєнтської пiдтримки - Туровська Iрина Валентинiвна 

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан 

розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг 

(характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг). 

За 2013 рiк зафiксовано 2235 скарг на обслуговування у вiддiленнях Банку. 

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, 

наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та 



результати їх розгляду. 

Дата вiдкриття провадження у справi; Сторони: Позивач, Вiдповiдач; Змiст та розмiр позовних 

вимог; Найменування суду, в якому розглядається справа; Поточний стан розгляду. 09.10.2013; 

Фурлет Iрина Юрiївна; ПАТ «Банк Руский Стандарт»; захист прав споживачiв, визнання заяви 

(оферти) недiйсною, стягнення моральної шкоди 80000,00 грн., стягнення 30% наданої споживачу 

послуги 12646,20 грн.; Баглiйський районний суд м. Днiпродзержинська; Судове провадження 

21.10.2013; Рибаков Денис Борисович; ПАТ «Банк Руский Стандарт»; визнання дiй незаконними, 

захист прав споживачiв, стягнення матерiальної та моральної шкоди -14640,00 грн.; 

Шевченкiвський районний суд м. Києва; Судове провадження  



Річна фінансова звітність 

Звіт про фінансовий стан (Баланс) 

за станом на 31.12.2013   

  
(число, місяць, 

рік) 
  

 

Назва статті Примітки Звітний рік Попередній рік 

1 2 3 4 

АКТИВИ 

Грошові кошти та їх еквіваленти 6 359783 305332 

Кошти обов'язкових резервів банку в Національному 

банку України 
 0 0 

Торгові цінні папери 7 0 0 

Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою 

вартістю через прибуток або збиток 
8 0 0 

Кошти в інших банках 9 79930 0 

Кредити та заборгованість клієнтів 10 3032318 2324462 

Цінні папери в портфелі банку на продаж 11 0 0 

Цінні папери в портфелі банку до погашення 12 0 0 

Інвестиції в асоційовані/асоційовані та дочірні2 компанії 13 0 9 

Інвестиційна нерухомість 14 0 0 

Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на 

прибуток 
 0 0 

Відстрочений податковий актив  1219 7773 

Гудвіл 15 0 0 

Основні засоби та нематеріальні активи 16 159457 85637 

Інші фінансові активи 17 28305 21437 

Інші активи 18 16907 11074 

Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи 

групи вибуття 
19 0 0 

Усього активів  3677919 2755715 

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 

Кошти банків 20 842070 1341887 

Кошти клієнтів 21 1848762 922542 

Боргові цінні папери, емітовані банком 22 305783 0 

Інші залучені кошти 23 0 0 

Зобов’язання щодо поточного податку на прибуток  6279 10538 

Відстрочені податкові зобов’язання  0 0 

Резерви за зобов’язаннями 24 0 0 

Інші фінансові зобов'язання 25 40920 35562 

Інші зобов'язання 26 29421 22001 



Субординований борг 27 232388 218347 

Зобов'язання групи вибуття 19 0 0 

Усього зобов'язань  3305623 2550877 

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ 

Статутний капітал 28 283000 183000 

Емісійні різниці 28 0 0 

Незареєстровані внески до статутного капіталу  0 0 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  -104458 -171916 

Резервні та інші фонди банку  193754 193754 

Резерви переоцінки 29 0 0 

Неконтрольована частка3  0 0 

Усього власного капіталу  372296 204838 

Усього зобов'язань та власного капіталу  3677919 2755715 

 

Примітки У рядку " Резервнi та iншi фонди банку" вiдображена сума за статею "Iншi 

внески акцiонерiвдо капiталу". У зв'язку з невiдповiднiстю звiтної форми " 

Звiту про фiнансовий стан", який складений за вимогами МСФЗ. 

Затверджено до випуску та підписано        

18.02.2014 року   Керівник Кисельов А.В. 

        (підпис, ініціали, прізвище) 

Захарченко О.М., тел (044) 390-9586   Головний бухгалтер  Мiщенко С.М. 

(прізвище виконавця, номер телефону)     (підпис, ініціали, прізвище) 



Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід 

(Звіт про фінансові результати) 

за 2013 рік 

 

Найменування статті Примітки Звітний рік Попередній рік 

1 2 3 4 

Процентні доходи 31 1067584 522498 

Процентні витрати 31 -496360 -209839 

Чистий процентний дохід/(Чисті процентні 

витрати) 
 571224 312659 

Комісійні доходи 32 160718 90904 

Комісійні витрати 32 -26879 -26046 

Результат від операцій з цінними паперами в 

торговому портфелі банку 
 0 0 

Результат від операцій з хеджування справедливої 

вартості 
43 0 0 

Результат від переоцінки інших фінансових 

інструментів, що обліковуються за справедливою 

вартістю з визнанням результату переоцінки через 

прибутки або збитки 

 -1008 0 

Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку 

на продаж 
11 0 0 

Результат від операцій з іноземною валютою  -12265 -25167 

Результат від переоцінки іноземної валюти  378 -662 

Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної 

нерухомості 
 0 0 

Доходи/(витрати), які виникають під час первісного 

визнання фінансових активів за процентною ставкою, 

вищою або нижчою, ніж ринкова 

9, 10 0 0 

Витрати/(доходи), які виникають під час первісного 

визнання фінансових зобов'язань за процентною 

ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова 

20, 21, 23 0 0 

Відрахування до резерву під знецінення кредитів та 

коштів в інших банках 
9, 10 -324202 -126824 

Відрахування до резерву під знецінення дебіторської 

заборгованості та інших фінансових активів 
17, 18 -13023 -6554 

Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж 11 0 0 

Знецінення цінних паперів у портфелі банку до 

погашення 
12 0 0 

Відрахування до резервів за зобов'язаннями 24 0 0 

Інші операційні доходи 33 244836 147561 

Адміністративні та інші операційні витрати 34 -509037 -305791 

Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній 13 0 0 

Прибуток/(збиток) до оподаткування  90742 15080 

Витрати на податок на прибуток 35 -23284 -5619 

Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває  0 0 



Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
19 0 0 

Прибуток/(збиток) за рік  67458 9461 

ІНШІЙ СУКУПНИЙ ДОХІД:  

Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж  0 0 

Переоцінка основних засобів та нематеріальних 

активів 
 0 0 

Результат переоцінки за операціями з хеджування 

грошових потоків 
 0 0 

Накопичені курсові різниці від перерахунку у валюту 

подання звітності 
 0 0 

Частка іншого сукупного прибутку асоційованої 

компанії 
 0 0 

Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним 

доходом 
29 0 0 

Інший сукупний дохід після оподаткування за рік  0 0 

Усього сукупного доходу за рік  0 0 

  

Прибуток (збиток), що належить:  

власникам банку  0 0 

неконтрольованій частці  0 0 

  

Усього сукупного доходу, що належить:  

власникам банку  0 0 

неконтрольованій частці  0 0 

  

Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває: 36  

чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію  0 0 

скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну 

просту акцію 
 0 0 

  

Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої діяльності: 36  

чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію  0 0 

скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну 

просту акцію 
 0 0 

  

Прибуток/(збиток) на акцію, що належить власникам 

банку: 
36  

чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію за рік  1201.16 230.17 

скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну 

просту акцію за рік 
 1201.16 230.17 

 

Примітки Звiт складено за мiжнародними стандартами МСФЗ. 

Затверджено до випуску та підписано        



18.02.2014 року   Керівник Кисельов А.В. 

        (підпис, ініціали, прізвище) 

Захарченко О.М., тел (044) 390-9586   Головний бухгалтер  Мiщенко С.М. 

(прізвище виконавця, номер телефону)     (підпис, ініціали, прізвище) 



Звіт про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал) 

за 2013 рік 

 

Найменування 

статті 
Примітки 

Належить власникам банку 

Неконтрольована 

частка 

Усього 

власного 

капіталу 
статутний 

капітал 

емісійні 

різниці 

резервні, 

інші фонди 

та резерви 

переоцінки 

нерозподілений 

прибуток 
усього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Залишок на 

кінець 

періоду, що 

передує 

попередньому 

періоду (до 

перерахунку) 

 133000 50000 186453 -181377 188076 0 188076 

Вплив змін 

облікової 

політики, 

виправлення 

помилок та 

вплив 

переходу на 

нові та/або 

переглянуті 

стандарти і 

тлумачення 

5 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований 

залишок на 

початок 

попереднього 

періоду 

 133000 50000 186453 -181377 188076 0 188076 

Усього 

сукупного 

доходу 

29 0 0 0 9461 9461 0 9461 

Емісія акцій: 28        

номінальна 

вартість 
 50000 -50000 0 0 0 0 0 

емісійний 

дохід 
 0 0 0 0 0 0 0 

Власні акції, 

що викуплені 

в акціонерів: 

        

купівля 28 0 0 0 0 0 0 0 

продаж 28 0 0 0 0 0 0 0 

анулювання 28 0 0 0 0 0 0 0 

Об'єднання 

компаній 
48 0 0 0 0 0 0 0 

Дивіденди 37 0 0 7301 0 7301 0 7301 

Залишок на 

кінець 

попереднього 

періоду 

 183000 0 193754 -171916 204838 0 204838 



Усього 

сукупного 

доходу 

29 0 0 0 67458 67458 0 67458 

Емісія акцій: 28        

номінальна 

вартість 
 100000 0 0 0 0 0 100000 

емісійний 

дохід 
 0 0 0 0 0 0 0 

Власні акції, 

що викуплені 

в акціонерів: 

        

купівля 28 0 0 0 0 0 0 0 

продаж 28 0 0 0 0 0 0 0 

анулювання 28 0 0 0 0 0 0 0 

Об'єднання 

компаній 
 0 0 0 0 0 0 0 

Дивіденди 37 0 0 0 0 0 0 0 

Залишок на 

кінець 

звітного 

періоду 

 283000 0 193754 -104458 372296 0 372296 

 

Примітки Стовпчик "Емiсiйнi рiзницi" слiд читати - "Не зареєстрованi внески до 

статутного капiталу". 

Стовпчик "Резервнi, iншi фонди та резерви переоцiнки" слiд читати - "Iншi 

внески акцiонерiв в капiтал банку". 

Рядок "Дивiденди" слiд читати - "Додатковi внески акiонерiв в капiтал". 

Затверджено до випуску та підписано        

18.02.2014 року   Керівник Кисельов А.В. 

        (підпис, ініціали, прізвище) 

Захарченко О.М., тел (044) 390-9586   Головний бухгалтер  Мiщенко С.М. 

(прізвище виконавця, номер телефону)     (підпис, ініціали, прізвище) 



Звіт про рух грошових коштів за прямим методом за 2013 рік 

 

Назва статті Примітки Звітний рік Попередній рік 

1 2 3 4 

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: 

Процентні доходи, що отримані  1022761 376910 

Процентні витрати, що сплачені  -437562 -209839 

Комісійні доходи, що отримані  160718 232215 

Комісійні витрати, що сплачені  -26879 -26046 

Результат операцій з торговими цінними паперами  0 0 

Результат операцій з фінансовими похідними 

інструментами 
 0 0 

Результат операцій з іноземною валютою  -12265 -25490 

Інші отримані операційні доходи  225729 147560 

Витрати на утримання персоналу, сплачені  -331756 -213818 

Адміністративні та інші операційні витрати, сплачені  -164107 -103609 

Податок на прибуток, сплачений  -20989 -1710 

Грошові кошти отримані/ (сплачені) від операційної 

діяльності до змін в операційних активах та 

зобов'язаннях 

 415650 176173 

Зміни в операційних активах та зобов'язаннях  0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення обов'язкових резервів у 

Національному банку України 
 0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних 

паперів 
 0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових 

активів, що обліковуються за справедливою вартістю з 

визнанням результату переоцінки у фінансових 

результатах 

 0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках  -79930 804 

Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та 

заборгованості клієнтів 
 -987236 -1363466 

Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових 

активів 
 0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення інших активів  -9023 2629 

Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків  -494726 565883 

Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів  882752 696086 

Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних 

паперів, що емітовані банком 
 300000 -101459 

Чисте збільшення/(зменшення) резервів за 

зобов'язаннями 
 0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових 

зобов'язань 
9, 17 26074 21436 

Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) 

від операційної діяльності 
 53561 -1914 



ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: 

Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж 9, 17 0 0 

Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі 

банку на продаж 
9, 17 0 0 

Придбання цінних паперів у портфелі банку до 

погашення 
10 0 0 

Надходження від погашення цінних паперів у портфелі 

банку до погашення 
10 0 0 

Придбання дочірніх компаній за мінусом отриманих 

грошових коштів 
44 0 0 

Надходження від реалізації дочірньої компанії за 

мінусом сплачених грошових коштів 
17 0 0 

Придбання асоційованих компаній 11 0 0 

Надходження від реалізації асоційованих компаній 11, 17 0 0 

Придбання інвестиційної нерухомості 12 0 0 

Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості 12, 17 0 0 

Придбання основних засобів 14 -181406 0 

Надходження від реалізації основних засобів 14, 17 80773 -68249 

Придбання нематеріальних активів 14 0 0 

Надходження від вибуття нематеріальних активів 14, 17 0 0 

Дивіденди, що отримані  0 0 

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) 

від інвестиційної діяльності 
 -100633 -68249 

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: 

Емісія простих акцій 26 100000 0 

Емісія привілейованих акцій 26 0 0 

Інші внески акціонерів, крім емісії акцій 26, 27 0 7301 

Викуп власних акцій 26 0 0 

Продаж власних акцій 26 0 0 

Отримання субординованого боргу 25 0 177157 

Погашення субординованого боргу 25 0 0 

Отримання інших залучених коштів 21 0 0 

Повернення інших залучених коштів 21 0 0 

Додаткові внески в дочірню компанію 44 0 0 

Надходження від продажу частки участі без втрати 

контролю 
17 0 0 

Дивіденди, що виплачені 35 0 0 

Інші виплати акціонерам, крім дивідендів 26, 27 0 0 

Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) 

від фінансової діяльності 
 100000 184458 

Вплив змін офіційного курсу Національного банку 

України на грошові кошти та їх еквіваленти 
 1523 51 

Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх 

еквівалентів 
 54451 114346 



Грошові кошти та їх еквіваленти на початок 

періоду 
 305332 190986 

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду 6 359783 305332 

 

Примітки Банк використовує прямий метод. 

Затверджено до випуску та підписано        

18.02.2013 року   Керівник Кисельов А.В. 

        (підпис, ініціали, прізвище) 

Захарченко О.М., тел (044) 390-9586   Головний бухгалтер  Мiщенко С.М. 

(прізвище виконавця, номер телефону)     (підпис, ініціали, прізвище) 



Звіт про рух грошових коштів за непрямим методом 

за 2013 рік 

 

Назва статті Примітки Звітний рік Попередній рік 

1 2 3 4 

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: 

Прибуток/(збиток) до оподаткування  0 0 

Коригування: 

Знос та амортизація  0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) резервів під знецінення 

активів 
 0 0 

Амортизація дисконту/(премії)  0 0 

Результат операцій з торговими цінними паперами  0 0 

Результат операцій з фінансовими похідними 

інструментами 
 0 0 

Результат операцій з іноземною валютою  0 0 

(Нараховані доходи)  0 0 

Нараховані витрати  0 0 

Чистий збиток/(прибуток) від інвестиційної діяльності  0 0 

Чистий збиток/(прибуток) від фінансової діяльності 

діяльності 
 0 0 

Інший рух коштів, що не є грошовим  0 0 

Чистий грошовий прибуток/(збиток) від 

операційної діяльності до змін в операційних 

активах та зобов'язаннях 

 0 0 

Зміни в операційних активах та зобов'язаннях  0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення обов'язкових резервів у 

Національному банку України 
 0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних 

паперів 
 0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових 

активів, що обліковуються за справедливою вартістю з 

визнанням результату переоцінки у фінансових 

результатах 

 0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках  0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та 

заборгованості клієнтів 
 0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових 

активів 
 0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення інших активів  0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків  0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів  0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних 

паперів, що емітовані банком 
 0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) резервів за 

зобов'язаннями 
 0 0 



Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових 

зобов'язань 
 0 0 

Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) 

від операційної діяльності до сплати податку на 

прибуток 

 0 0 

Податок на прибуток, що сплачений  0 0 

Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) 

від операційної діяльності 
 0 0 

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: 

Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж 9, 17 0 0 

Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі 

банку на продаж 
9, 17 0 0 

Придбання цінних паперів у портфелі банку до 

погашення 
10 0 0 

Надходження від погашення цінних паперів у портфелі 

банку до погашення 
10 0 0 

Придбання дочірніх компаній за мінусом отриманих 

грошових коштів 
44 0 0 

Надходження від реалізації дочірньої компанії за 

мінусом сплачених грошових коштів 
17 0 0 

Придбання асоційованих компаній 11 0 0 

Надходження від реалізації асоційованих компаній 11, 17 0 0 

Придбання інвестиційної нерухомості 12 0 0 

Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості 12, 17 0 0 

Придбання основних засобів 14 0 0 

Надходження від реалізації основних засобів 14, 17 0 0 

Придбання нематеріальних активів 14 0 0 

Надходження від вибуття нематеріальних активів 14, 17 0 0 

Дивіденди, що отримані  0 0 

Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) 

від інвестиційної діяльності 
 0 0 

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: 

Емісія простих акцій 26 0 0 

Емісія привілейованих акцій 26 0 0 

Інші внески акціонерів, крім емісії акцій 26, 27 0 0 

Викуп власних акцій 26 0 0 

Продаж власних акцій 26 0 0 

Отримання субординованого боргу 25 0 0 

Погашення субординованого боргу 25 0 0 

Отримання інших залучених коштів 21 0 0 

Повернення інших залучених коштів 21 0 0 

Додаткові внески в дочірню компанію 44 0 0 

Надходження від продажу частки участі без втрати 

контролю 
17 0 0 



Дивіденди, що виплачені 35 0 0 

Інші виплати акціонерам, крім дивідендів 26, 27 0 0 

Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) 

від фінансової діяльності 
 0 0 

Вплив змін офіційного валютного курсу на грошові 

кошти та їх еквіваленти 
 0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх 

еквівалентів 
 0 0 

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок 

періоду 
 0 0 

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду 6 0 0 

 

Примітки Банк використовує прямий метод. 

Затверджено до випуску та підписано        

18.02.2014 року   Керівник Кисельов А.В. 

        (підпис, ініціали, прізвище) 

Захарченко О.М.., тел (044) 390-9586   Головний бухгалтер  Мiщенко С.М. 

(прізвище виконавця, номер телефону)     (підпис, ініціали, прізвище) 

 


