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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  
      

Дорошенко Iгор 

Вiкторович 

(посада)   (підпис)   
(прізвище та ініціали 

керівника) 

М.П. 
24.07.2013 

(дата) 

 

Квартальна інформація емітента цінних паперів 

за 2 квартал 2013 року  

1. Загальні відомості 

1.1 Повне найменування емітента 

Публiчне акцiонерне товариство "Банк Руский Стандарт" 

1.2 Організаційно-правова форма емітента 

Публічне акціонерне товариство 

1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 

34186061 

1.4 Місцезнаходження емітента 

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

1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента 

(044) 390-95-83 (044) 390-88-72 

1.6 Електронна поштова адреса емітента 

info@bank-rs.com.ua 

2. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації 

 

2.1 Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі 

даних Комісії 

 

24.07.2013 

2.2 Квартальна інформація розміщена 

на сторінці 
www.rsb.ua в мережі Інтернет      24.07.2013 

 
(адреса сторінки) 

 
(дата) 
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Зміст 

1. Інформація про емітента X 

2. Основні відомості про посадових осіб емітента X 

3. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент X 

4. Відомості про цінні папери емітента 

а) інформація про випуски акцій емітента X 

б) інформація про облігації емітента X 

в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом 
 

г) інформація про похідні цінні папери емітента 
 

5. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: 

а) інформація про зобов'язання емітента X 

б) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 
 

в) інформація про собівартість реалізованої продукції 
 

6. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб 
 

7. Інформація про конвертацію цінних паперів 
 

8. Інформація про заміну управителя 
 

9. Інформація про керуючого іпотекою 
 

10. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів 
 

11. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним  

консолідованим іпотечним боргом  

12. Інформація про іпотечне покриття: 

а) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття 
 

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

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

в) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром 

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

дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись 

протягом звітного періоду 

 

г) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення  

нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  

13. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних  

активів  

14. Аудиторський висновок на предмет виявлення відповідності стану  

іпотечного покриття даним реєстру іпотечного покриття та вимогам Закону України 

"Про іпотечні облігації" 
 

15. Квартальна фінансова звітність емітента                                                        X X 

 Проміжна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів 

          стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)  

17. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання 

           зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості)  
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18. Примітки: 

1. Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом - вiдсутня. 

2. Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента - вiдсутня.  

3. Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї - вiдсутня.  

4. Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї - вiдсутня.  

5. Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї - вiдсутня. 

6. Вiдомостi щодо участi емiтента у створеннi юридичних осiб - вiдсутнi. 

7. Iнформацiя про конвертацiю цiнних паперiв - вiдсутня.  

8. Iнформацiя про замiну управителя - вiдсутня. 

9. Iнформацiя про керуючого iпотекою - вiдсутня.  

10. Iнформацiя про трансформацiю (перетворення) iпотечних активiв - вiдсутня.  

11. Iнформацiя про змiни в реєстрi забезпечення iпотечних сертифiкатiв за кожним 

консолiдованим iпотечним боргом- вiдсутня.  

12. Iнформацiя про iпотечне покриття - вiдсутня.  

13. Iнформацiя про замiну фiнансової установи, яка здiйснює обслуговування iпотечних 

активiв - вiдсутня.  

14. Аудиторський висновок на предмет виявлення вiдповiдностi стану iпотечного 

покриття даним реєстру iпотечного покриття  

та вимогам Закону України "Про iпотечнi облiгацiї" - вiдсутнiй.  

15. Звiт про стан об'єкта нерухомостi - вiдсутнiй.  
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3. Інформація про емітента 

 

3.1. Повне найменування 
Публiчне акцiонерне товариство "Банк 

Руский Стандарт" 

3.2. Серія і номер свідоцтва 

про державну реєстрацію 
серiя А01, № 624319 

3.3. Дата державної реєстрації 06.08.2008 

3.4. Територія (область) м. Київ  

3.5. Місцезнаходження 04107, м. Київ, вул. Половецька, 3/42 

3.6. Статутний капітал (грн.) 183000000.00 

3.7. Відсоток акцій у 

статуньому капіталі, що 

належать державі 

0 

3.8. Відсоток акцій (часток, 

паїв), що передано до статутного 

капіталу державного 

(національного) акціонерного 

товариства та/або холдингової 

компанії 

0 

3.9. Чисельність працівників 

(чол.) 
4298 

3.10. Основні види діяльності 

із зазначенням найменування 

виду діяльності та коду за КВЕД 

64.19 Інші види грошового посередництва  

3.11. Органи управління 

емітента 

У емiтента згiдно рiшення загальних зборiв 

акцiонерiв утворено наступнi органи управлiння: 

Наглядова рада та Правлiння, а також орган 

контролю за фiнансова-господарською дiяльнiстю - 

Ревiзiйна комiсiя. Компетенцiя утворених емiтентом 

органiв визначається Статутом. Всi органи 

управлiння емiтента створенi та укомплектованi 

квалiфiкованим управлiнським персоналом. У 

звiтному перiодi не вносились змiни та доповнення 

до Статуту в частинi регулювання дiяльностi огранiв 

емiтента. 

3.12. Засновники емітента 

Найменування юридичної Код за ЄДРПОУ 

Мiсцезнаходження Вiдсоток акцiй (часток, паїв), 

особи засновника та/або учасника засновника та/або 

якi належать засновнику та/або учасника та/або 

учаснику (вiд загальної кiльностi) ЗАТ "Банк 

Русский Стандарт" 17523370 10518, Росiя, м. Москва 

100 вул. Ткацька, 36  
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4. Інформація про посадових осіб емітента 

 

4.1. Посада Голова Правлiння  

4.2.Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної особи 

Дорошенко Iгор Вiкторович 

4.3. Паспортні дані фізичної 

особи (серія, номер, дата видачі, 

орган, який видав)* або 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

юридичної особи 

СН 376325 Московське РУГУ МВС України в 

 м. Києвi 

4.4. Рік народження 1976 

4.5. Освіта вища 

4.6. Стаж керівної роботи 

(років) 
6.5 

4.7. Найменування 

підприємства та попередня 

посада, яку займав 

Заступник Голови Правлiння з роздрiбного 

бiзнесу ПАТ "Унiверсал Банк" 

4.8. Опис 

Повноваження та обов'язки вiдповiдають Статуту 

банка. Перебуває на посадi з 18.10.2010 р. Посадова 

особа непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини не має.  

4.1. Посада Перший Заступник Голови Правлiння 

4.2.Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної особи 

Кисельов Андрiй Васильович 

4.3. Паспортні дані фізичної 

особи (серія, номер, дата видачі, 

орган, який видав)* або 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

юридичної особи 

ЕО 719699 Южноукраїнським МВ УМВС 

України в Миколаївськiй областi 

4.4. Рік народження 1976 

4.5. Освіта вища 

4.6. Стаж керівної роботи 

(років) 
10.5 

4.7. Найменування 

підприємства та попередня 

посада, яку займав 

Заступник Голови Ради Директорiв ПАТ "Дельта 

Банк" 
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4.8. Опис 

Повноваження та обов'язки вiдповiдають Статуту 

банку. Перебуває на посадi протягом звiтного 

перiоду без змiн. Посадова особа непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

4.1. Посада Заступник Голови Правлiння 

4.2.Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної особи 

Страх Лiдiя Григорiвна 

4.3. Паспортні дані фізичної 

особи (серія, номер, дата видачі, 

орган, який видав)* або 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

юридичної особи 

АЕ 732105 Амур-Нiжньоднiпровським РВ ДМУ 

УМВС України в Днiпровськiй областi 

4.4. Рік народження 1962 

4.5. Освіта вища 

4.6. Стаж керівної роботи 

(років) 
12.5 

4.7. Найменування 

підприємства та попередня 

посада, яку займав 

Начальник управлiння фiнансування ТОВ 

"Груцпа компанiй "Фокстрот". 

4.8. Опис 

Повноваження та обов'язки вiдповiдають Статуту 

банку. Перебуває на посадi протягом звiтного 

перiоду без змiн. Посадова особа непогашеної 

судимостi та посадовi злочини не має. 

4.1. Посада Заступник Голови Правлiння 

4.2.Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної особи 

Ларiонов Євген Георгiйович 

4.3. Паспортні дані фізичної 

особи (серія, номер, дата видачі, 

орган, який видав)* або 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

юридичної особи 

СО 333359 Ватутiнським РУ ГУ МВС України в 

м. Києвi 

4.4. Рік народження 1953 

4.5. Освіта вища 

4.6. Стаж керівної роботи 

(років) 
20.5 

4.7. Найменування 

підприємства та попередня 

посада, яку займав 

Головний архiтектор IТ Департаменту органiзацiї 

процесiв та впровадження IТ ПАТ "Ерсте Банк". 
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4.8. Опис 

Повноваження та обов'язки вiдповiдають Статуту 

банку. Перебуває на посадi протягом звiтного 

перiоду без змiн. Посадова особа непогашеної 

судимостi та посадовi злочини не має. 

4.1. Посада Заступник Голови Правлiння 

4.2.Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної особи 

Шастун Вiталiй Васильович 

4.3. Паспортні дані фізичної 

особи (серія, номер, дата видачі, 

орган, який видав)* або 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

юридичної особи 

АА 574145 Тиврiвским РВ УМВС України в 

Вiнницькiй областi 

4.4. Рік народження 1977 

4.5. Освіта вища 

4.6. Стаж керівної роботи 

(років) 
12.5 

4.7. Найменування 

підприємства та попередня 

посада, яку займав 

Директор з розвитку роздрiбного бiзнесу ПАТ 

"Сведбанк". 

4.8. Опис 

Повноваження та обов'язки вiдповiдають Статуту 

банку. Перебуває на посадi протягом звiтного 

перiоду без змiн. Посадова особа непогашеної 

судимостi та посадовi злочини не має. 

4.1. Посада 
Член Правлiння-Начальник Фiнансового 

управлiння  

4.2.Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної особи 

Приходько Iгор Валерiйович 

4.3. Паспортні дані фізичної 

особи (серія, номер, дата видачі, 

орган, який видав)* або 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

юридичної особи 

МЕ 202985 Дарницьким РУ ГУ МВС України в 

м. Києвi 

4.4. Рік народження 1978 

4.5. Освіта вища 

4.6. Стаж керівної роботи 

(років) 
8.5 

4.7. 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 
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Департаменту органiзацiї роботи з приватними 

особами та середнiм i малим бiзнесом ПАТ "Астра 

Банк". 

4.8. Опис 

Повноваження та обов'язки вiдповiдають Статуту 

банку. Перебуває на посадi з 14.03.2012р. Посадова 

особа непогашеної судимостi та посадовi злочини 

не має. Перебуває на посадi протягом звiтного 

перiоду без змiн. 

4.1. Посада 
Директор Департаменту конролю ризикiв-член 

Правлiння 

4.2.Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної особи 

Пахомов Олег Вiкторович 

4.3. Паспортні дані фізичної 

особи (серія, номер, дата видачі, 

орган, який видав)* або 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

юридичної особи 

ЕТ 247908 Центральним РВ Сiмферопольського 

МУГУ МВС України в Криму 

4.4. Рік народження 1977 

4.5. Освіта вища 

4.6. Стаж керівної роботи 

(років) 
6.5 

4.7. Найменування 

підприємства та попередня 

посада, яку займав 

Начальник Департаменту ризик-менеджменту 

ПАТ "Дельта Банк". 

4.8. Опис 

Повноваження та обов'язки вiдповiдають Статуту 

банку. Перебуває на посадi з 25.07.2012р. Посадова 

особа непогашеної судимостi та посадовi злочини 

не має. Перебуває на посадi протягом звiтного 

перiоду без змiн. 

4.1. Посада 
Головний бухгалтер-заступник Начальника 

Фiнансового управлiння 

4.2.Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної особи 

Мiщенко Свiтлана Миколаївна 

4.3. Паспортні дані фізичної 

особи (серія, номер, дата видачі, 

орган, який видав)* або 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

юридичної особи 

СН 688753 Мiнським РУ ГУ МВС України в м. 

Києвi 

4.4. Рік народження 1961 

4.5. Освіта вища 
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4.6. Стаж керівної роботи 

(років) 
18.5 

4.7. Найменування 

підприємства та попередня 

посада, яку займав 

Головний бухгалтер-Директор Департаменту 

бухгалтерського облiку та звiтностi ПАТ 

"Кредитпромбанк".  

4.8. Опис 

Повноваження та обов'язки вiдповiдають Статуту 

банку. Перебуває на посадi з 21.11.2012р. Посадова 

особа непогашеної судимостi та посадовi злочини 

не має. Перебуває на посадi протягом звiтного 

перiоду без змiн. 

4.1. Посада Голова Ревiзiйної комiсiї 

4.2.Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної особи 

Авєрiна Iрина Рудольфiвна 

4.3. Паспортні дані фізичної 

особи (серія, номер, дата видачі, 

орган, який видав)* або 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

юридичної особи 

- - - 

4.4. Рік народження 1963 

4.5. Освіта вища 

4.6. Стаж керівної роботи 

(років) 
6.5 

4.7. Найменування 

підприємства та попередня 

посада, яку займав 

Директор департаменту внутрiшнього котролю - 

Заступник Голови Правлiння ЗАТ "Банк Русский 

Стандарт". 

4.8. Опис 

ПАТ "Банк Руский Стандарт" винагороду не 

виплачував. Повноваження та обов'язки 

вiдповiдають Статуту банку. Перебуває на посадi 

протягом звiтного перiоду без змiн. Посадова особа 

непогашеної судимостi та посадовi злочини не має. 

4.1. Посада Член Ревiзiйної комiсiї 

4.2.Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної особи 

Семенова Ольга Володимирiвна 

4.3. Паспортні дані фізичної 

особи (серія, номер, дата видачі, 

орган, який видав)* або 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

юридичної особи 

- - - 

4.4. Рік народження 1968 
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4.5. Освіта вища 

4.6. Стаж керівної роботи 

(років) 
6.5 

4.7. Найменування 

підприємства та попередня 

посада, яку займав 

Заступник Директора Департаменту 

внутрiшнього котролю ЗАТ "Банк Руский 

Стандарт". 

4.8. Опис 

ПАТ "Банк Руский Стандарт" винагороду не 

виплачував. Повноваження та обов'язки 

вiдповiдають Статуту банку. Перебуває на посадi 

протягом звiтного перiоду без змiн. Посадова особа 

непогашеної судимостi та посадовi злочини не має. 

4.1. Посада Член Ревiзiйоної комiсiї 

4.2.Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної особи 

Парамонов Олександр Валерiйович 

4.3. Паспортні дані фізичної 

особи (серія, номер, дата видачі, 

орган, який видав)* або 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

юридичної особи 

- - - 

4.4. Рік народження 1974 

4.5. Освіта вища 

4.6. Стаж керівної роботи 

(років) 
2.5 

4.7. Найменування 

підприємства та попередня 

посада, яку займав 

Голова Правлiння ПАТ "Банк Руский Стандарт". 

4.8. Опис 

ПАТ "Банк Руский Стандарт" винагороду не 

виплачував. Повноваження та обов'язки 

вiдповiдають Статуту банку. Перебуває на посадi 

протягом звiтного перiоду без змiн. Посадова особа 

непогашеної судимостi та посадовi злочини не має. 

 

 

5. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 

 
5.1. Найменування Публiчне акцiонерне товариство 

"Нацiональний депозитарiй України" 

5.2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

5.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711 

5.4. Місцезнаходження 01001 Україна, м.Київ, вул. Б.Грiнченка, 

буд.3 
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5.5. Номер ліцензії або іншого документа на 

цей вид діяльності 

серiя АВ № 581322 

5.6. Дата видачі ліцензії або іншого документа  25.05.2011 

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

5.8. Факс (044)279-13-22 

5.9. Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю 

цiнних паперiв 

5.10. Опис Основнi послуги емiтентам: 

 

• вiдкриття та ведення рахункiв у 

цiнних паперах емiтентiв; 

• зарахування цiнних паперiв на 

рахунки емiтентiв унаслiдок 

депонування глобального/тимчасового   

сертифiкату випуску, зареєстрованого 

в бездокументарнiй формi; 

• вiдкриття рахунку у цiнних паперах 

та проведення облiкових операцiй для 

емiтентiв, що перебувають на стадiї 

створення; 

• вiдкриття рахунку у цiнних паперах 

емiтенту для облiку викуплених 

знерухомлених цiнних паперiв 

власного випуску; 

• обслуговування операцiй 

 розмiщення цiнних паперiв на 

рахунки власникiв; 

• обслуговування бiржового 

 розмiщення цiнних паперiв на 

органiзаторi торгiвлi; 

• вiдображення операцiй викупу 

емiтентом власних цiнних паперiв; 

• вiдображення обiгу цiнних паперiв 

емiтента на вторинному ринку; 

• нарахування та виплати емiтентом 

доходiв за випущеними ним цiнними 

паперами; 

• проведення корпоративних операцiй 

з випуском цiнних паперiв емiтента 

(операцiї, пов’язанi зi змiною розмiру 

статутного фонду, дробленням, 

консолiдацiєю та операцiї, пов’язанi з 

реорганiзацiєю, анулюванням випуску 

або його частини тощо); 

• обслуговування операцiй щодо 

переведення випущених емiтентом у 

документарнiй формi акцiй на 

 пред’явника в iменнi акцiї 

(конвертацiя); 

• формування зведеного облiкового 

реєстру власникiв цiнних паперiв (в 
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електронному та паперовому виглядi) 

- розпорядження. 

 

5.1. Найменування Аудиторська фiрма "Актив-аудит" 

5.2. Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю  

5.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30785437 

5.4. Місцезнаходження 03115 Україна, м. Київ, вул. Генерала 

Наумова, 23-Б 

5.5. Номер ліцензії або іншого документа на 

цей вид діяльності 

№ 2315 

5.6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 30.03.2001 

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

5.8. Факс (044) 491-55-33 

5.9. Вид діяльності Аудиторськi послуги емiтенту 

5.10. Опис Аудит фiнансової звiтностi 

пiдприємств, фiнансових установ та 

банкiв, податковi огляди та 

планування, органiзацiя фiнансового 

облiку та контролю, трансформацiя 

фiнансвої звiтностi. 

 

Перелiк послуг: 

 

• Комплексний аудит бухгалтерської 

та податкової звiтностi; 

• Тематичний аудит; 

• Мiжнародний аудит; 

• Компiляцiя (трансформацiя);  

звiтностi в Стандарти  IFRS/IAS (US 

GAAP); 

• Управлiнський аудит; 

• Аутсорсинг; 

• Розробка облiкової полiтики; 

• Вiдновлення бухгалтерського 

 облiку; 

• Впровадження облiку по IFRS/IAS  

(US GAAP); 

• Надання консультацiй з 

бухгалтерького та податкового 

облiку; 

• Впровадження бухгалтерського 

 програмного забезпечення. 

5.1. Найменування  Публiчне акцiонерне товариство 

"ПФТС" 

5.2. Організаційно-правова форма   Публічне акціонерне товариство 
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5.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ    21672206 

5.4. Місцезнаходження 01004 Україна, м. Київ, вул. 

Шовковична, буд.42-44 

5.5. Номер ліцензії або іншого документа на 

цей вид діяльності 

АД № 034421 

5.6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 05.03.2009 

5.7. Міжміський код та телефон (044) 277-50-00 

5.8. Факс (044) 277-50-01 

5.9. Вид діяльності Депозитарна та клiрингова дiяльнiсть 

 

 

5.10. Опис                                                 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Своєчасне та вичерпне розкриття 

iнформацiї — одна з   одна   з 

прiоритетних задач ПФТС.  

Всi  зацiкавлені сторони, звернувшись 

до ПФТС, можуть отримати достовiрну 

та вичерпну iнформа інформацію про 

торги на Фондовiй бiржi  ПФТС. 

Паралельно з самостiйним 

розкриттям iнформацiї, ПФТС веде 

активну роботу з поширення даних 

про стан органiзованого фондового 

ринку України по каналах 

традицiйних дистриб’юторiв  

фiнансової iнформацiї. 

  З метою виконання ст. 24 Закону 

України «Про акцiонернi товариства» 

та у вiдповiдностi до Правил 

Фондової бiржi ПФТС допуск цiнних 

паперiв до торгiвлi на Бiржi 

здiйснюється шляхом їх внесення до 

Бiржового списку, який складається з: 

•бiржового реєстру або лiстингу; 

•позалiстингових цiнних паперiв. 

 

5.1. Найменування    Спiльне пiдприємство  

Товаририство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю  "Драгон Капiтал" 

5.2. Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю  

5.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  30965875 

5.4. Місцезнаходження 01033, Україна, м.Київ, вул.Саксаганс 

ького, буд.36-Д 

5.5. Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

АЕ № 185219 

5.6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.10.2012 
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5.7. Міжміський код та телефон (044) 490-71-20 

5.8. Факс (044_ 490-71-21 

5.9. Вид діяльності Торгiвля цiнними паперами: 

андеррайтинг 

5.10. Опис Перелiк послуг: 

 

 Послуги з органiзацiї та розмiщення 

випуску цiнних паперів.  

 Послуги платiжного агента при 

обiгу цiнних паперiв. 

 Забезпечення 

взаєморозрахункiв мiж  

емiтентом та iнвестором.  

 Депозитарнi послуги.  

 Пiдтримування  котирувань на 

фондових бiржах.  

 Консультативнi послуги з 

питань випуску, обiгу цiнних 

паперiв та звiтностi на фондовому  

ринку.  

 Фiнансовi консультацiї. 
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6. Відомості про цінні папери емітента 

 

Інформація про випуски акцій емітента 

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 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 - вiдкритий. 

14.04.2009 97/1/09 

Державна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

UA4000052419 

Акція проста 

бездокументарна 

іменна 

Бездокументарні 

іменні  
4000 18000 72000000.00 100 

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

Спосiб розмiщення - вiдкритий. 

30.04.2010 143/1/10 

Державна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

UA4000052419 

Акція проста 

бездокументарна 

іменна 

Бездокументарні 

іменні  
4000 33250 133000000.00 100 

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

Спосiб розмiщення - вiдкритий. 

13.10.2011 471/1/2011 

Державна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

UA4000052419 

Акція проста 

бездокументарна 

іменна 

Бездокументарні 

іменні  
4000 45750 183000000.00 100 

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

Спосiб розмiщення - вiдкритий. 

29.01.2013 181/2013-Т 

Нацiональна 

комiсiя з цiнних 

паперiв та 

фондового ринку 

UA4000052419 

Акція проста 

бездокументарна 

іменна 

Бездокументарні 

іменні  
4000 70750 283000000.00 100 

Опис «24» грудня 2012 року єдиним акцiонером Публiчного акцiонерного товариства «Банк Руский Стандарт» було прийнято Рiшення № 5 про 
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збiльшення розмiру статутного капiталу Банку на суму 100 000 000 грн. (сто мiльйонiв гривень) 00 копiйок до 283 000 000 грн. (двiстi 

вiсiмдесяти трьох мiльйонiв гривень) 00 копiйок шляхом приватного розмiщення додаткових акцiй iснуючої номiнальної вартостi за рахунок 

додаткових внескiв. 

  

Вiд НКЦПФР отримано Тимчасове Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй (реєстрацiйний № 18/1/2013-Т) вiд «29» сiчня 2013 року, яке 

пiдтверджує внесення до Державного реєстру випускiв цiнних паперiв 25 000 (двадцять п’ять тисяч) акцiй. Розмiщення акцiй здiйснено 

єдиному акцiонеру Банку, акцiї оплаченi у повному обсязi. 

На момент подання квартального звiту до НКЦПФР змiни до статуту Емiтента, пов'язанi зi змiною розмiру статутного капiталу, не 

зареєстрованi. 

 

Пiсля реєстрацiї змiн до статуту Емiтента, пов’язанi зi змiною розмiру статутного капiталу, статутний капiтал Емiтента становитиме 283 000 

000,00 грн. (двiстi вiсiмдесят три мiльйони гривень) 00 копiйок, який буде розподiлений на 70 750 (сiмдесят тисяч сiмсот п’ятдесят) простих 

iменних акцiй номiнальною вартiстю 4 000,00 грн. (чотири тисячi гривень) 00 копiйок кожна. 
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Інформація про облігації емітента  

 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував випуск 

Облігації 

(відсоткові, 

цільові, 

дисконтні) 

Номінальна 

вартість (грн.) 

Кількість у 

випуску 

(штук) 

Форма існування 

та форма випуску 

Загальна 

номінальна 

вартість (грн.) 

Процентна 

ставка (у 

відсотках) 

Термін 

виплати 

процентів 

Сума виплаченого 

процентного доходу 

за звітний період 

(грн.) 

Дата 

погашення 

облігацій 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

23.04.2007 201/2/07 

Державна комiсiя з 

цiнних паперiв та 
фондового ринку 

відсоткові 1000 100000 
Бездокументарні 

іменні  
100000000.00 15 

кожен 91 

день 
1589260.00 10.05.2010 

Опис Мета емiсiї облiгацiй (серая "А") - збiльшення кредитного портфелю ВАТ "Банк Руский Стандарт". 

16.02.2011 39/2/11 
Державна комiсiя з 
цiнних паперiв та 

фондового ринку 

відсоткові 1000 100000 
Бездокументарні 

іменні  
100000000.00 15 

кожен 91 

день 
14960000.00 28.02.2012 

Опис Мета емiсiї облiгацiй (серiя "В") - збiльшення кредитного портфелю ПАТ "Банк Руский Стандарт". 

17.08.2011 119/2/11-Т 

Державна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового  

відсоткові 1000 200000 
Бездокументарні 

іменні  
200000000.00 14 

кожен 91 
день 

0 05.09.2012 

Опис Мета емiсiї облiгацiй (серiя "С") - збiльшення кредитного портфеля ПАТ "Банк Руский Стандарт". Випуск облiгацiй скасовано розпорядженням НКЦПФР № 153-КФ-СТ-О вiд 05.09.2012р. 

30.04.2013 59/2/2013 

Нацiональна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового  

відсоткові 1000 100000 
Бездокументарні 

іменні  
100000000.00 20 

кожен 91 
день 

0 16.05.2016 

Опис Фiнансовi ресурси, залученi вiд продажу облiгацiй в повному обсязi – 100 000 000 (сто мiльйонiв) гривень 00 копiйок по серiї D будуть спрямованi на фiнансування програм кредитування фiзичних осiб. 

30.04.2013 60/2/2013-Т 

Нацiональна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового  

відсоткові 1000 100000 
Бездокументарні 

іменні  
100000000.00 20 

кожен 91 

день 
0 16.06.2016 

Опис Фiнансовi ресурси, залученi вiд продажу облiгацiй в повному обсязi – 100 000 000 (сто мiльйонiв) гривень 00 копiйок по серiї Е будуть спрямованi на фiнансування програм кредитування фiзичних осiб. 
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7. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

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 440456 X X 

у тому числі(за кожним кредитом): 

Мiжбанкiвський кредит 20.08.2012 79903 29.5 09.08.2013 

Мiжбанкiвський кредит 11.09.2012 119850 29.5 30.08.2013 

Мiжбанкiвський кредит 17.10.2012 39950 29.5 30.09.2013 

Мiжбанкiвський кредит 26.10.2012 39951 29.5 11.10.2013 

Мiжбанкiвський кредит 16.11.2012 79899 29.5 01.11.2013 

Мiжбанкiвський кредит 27.06.2014 20823 1.25 01.07.2013 

Мiжбанкiвський кредит 26.06.2013 23984 1.5 01.07.2013 

Мiжбанкiвський кредит 17.06.2013 21075 10 17.12.2014 

Мiжбанкiвський кредит 25.06.2013 10015 10 25.12.2014 

Мiжбанкiвський кредит 25.06.2013 5006 10 25.12.2014 

Зобов'язання за цінними паперами X 101704 X X 

у тому числі: 
 

за облігаціями (за кожним власним 

випуском): 
X 101704 X X 

Iменнi процентнi облiгацiї емiтованi 

банком серiя D 
22.05.2013 254 20 16.05.2016 

Iменнi процентнi облiгацiї емiтованi 

банком серiя D 
27.05.2013 563 20 16.05.2016 

Iменнi процентнi облiгацiї емiтованi 

банком серiя D 
27.05.2013 102 20 16.05.2016 

Iменнi процентнi облiгацiї емiтованi 

банком серiя D 
28.05.2013 2033 20 16.05.2016 

Iменнi процентнi облiгацiї емiтованi 

банком серiя D 
29.05.2013 1016 20 16.05.2016 

Iменнi процентнi облiгацiї емiтованi 

банком серiя D 
29.05.2013 74 20 16.05.2016 

Iменнi процентнi облiгацiї емiтованi 

банком серiя D 
30.05.2013 854 20 16.05.2016 

Iменнi процентнi облiгацiї емiтованi 

банком серiя D 
30.05.2013 4157 20 16.05.2016 

Iменнi процентнi облiгацiї емiтованi 

банком серiя D 
31.05.2013 22358 20 16.05.2016 

Iменнi процентнi облiгацiї емiтованi 

банком серiя D 
03.06.2013 39 20 16.05.2016 

Iменнi процентнi облiгацiї емiтованi 

банком серiя D 
03.06.2013 36 20 16.05.2016 

Iменнi процентнi облiгацiї емiтованi 

банком серiя D 
03.06.2013 58 20 16.05.2016 

Iменнi процентнi облiгацiї емiтованi 03.06.2013 376 20 16.05.2016 
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банком серiя D 

Iменнi процентнi облiгацiї емiтованi 

банком серiя D 
04.06.2013 10163 20 16.05.2016 

Iменнi процентнi облiгацiї емiтованi 

банком серiя D 
04.06.2013 2862 20 16.05.2016 

Iменнi процентнi облiгацiї емiтованi 

банком серiя D 
05.06.2013 2947 20 16.05.2016 

Iменнi процентнi облiгацiї емiтованi 

банком серiя D 
06.06.2013 305 20 16.05.2016 

Iменнi процентнi облiгацiї емiтованi 

банком серiя D 
06.06.2013 2 20 16.05.2016 

Iменнi процентнi облiгацiї емiтованi 

банком серiя D 
07.06.2013 10212 20 16.05.2016 

Iменнi процентнi облiгацiї емiтованi 

банком серiя D 
07.06.2013 254 20 16.05.2016 

Iменнi процентнi облiгацiї емiтованi 

банком серiя D 
07.06.2013 216 20 16.05.2016 

Iменнi процентнi облiгацiї емiтованi 

банком серiя D 
07.06.2013 66 20 16.05.2016 

Iменнi процентнi облiгацiї емiтованi 

банком серiя D 
07.06.2013 3862 20 16.05.2016 

Iменнi процентнi облiгацiї емiтованi 

банком серiя D 
07.06.2013 20127 20 16.05.2016 

Iменнi процентнi облiгацiї емiтованi 

банком серiя D 
07.06.2013 874 20 16.05.2016 

Iменнi процентнi облiгацiї емiтованi 

банком серiя D 
07.06.2013 203 20 16.05.2016 

Iменнi процентнi облiгацiї емiтованi 

банком серiя D 
10.06.2013 503 20 16.05.2016 

Iменнi процентнi облiгацiї емiтованi 

банком серiя D 
11.06.2013 12082 20 16.05.2016 

Iменнi процентнi облiгацiї емiтованi 

банком серiя D 
11.06.2013 5106 20 16.05.2016 

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 861 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 
X 0 X X 

Інші зобов'язання X 2785022 X X 

Усього зобов'язань X 3328043 X X 
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Опис: 

Примiтка.  

Потенцiйнi зобов'язання банку 

за II квартал 2013 року ПАТ «Банк Руский Стандарт» 

Юридичнi аспекти 

Станом на кiнець дня 30.06.2013 року Банк виступає стороною рiзних судових 

процесiв та спорiв. Банк вважає, що результати розгляду судових справ не 

матимуть суттєвого впливу на фiнансовий стан Банку. Вирiшення справ не на 

користь Банку є малоймовiрним, а тому резерви за резерви за юридичними 

ризиками Банком не визнавались. 

Потенцiйнi податковi зобов'язання 

Станом на звiтну дату банком не передбачається виникнення потенцiйних 

податкових зобов’язань. Враховуючи, що податкове законодавство України 

допускає рiзнi тлумачення, iнтерпретацiя керування законодавством в застосуваннi 

до операцiй та дiяльностi Банку може бути оскаржена податковими органами. 

Податковi органи можуть дотримуватись бiльш фiскальної позицiї щодо 

iнтерпретацiї законодавства та податкових розрахункiв, тому iснує ймовiрнiсть 

того, що операцiї та дiяльнiсть, якi в минулому не були оскарженi, будуть 

оскарженi у подальшому. Враховуючи цi фактори, та те що на цей час неможливо 

визначити, наскiльки донарахування податкiв є вiрогiдним та чiтко розрахувати 

суму потенцiйних збиткiв, станом на звiтну дату Банк не визнавав резерви за 

податковими ризиками. 

Зобов'язання за капiтальними iнвестицiями 

Станом на 30.06.2013 року Банк не мав потенцiйних зобов’язань з придбання 

основних засобiв та нематерiальних активiв, iнших зобов’язань капiтального 

характеру не реконструкцiю об’єктiв нерухомостi. У зв’язку з цим Банк не 

створював резервi пiд потенцiйнi витрати капiтального характеру. 

Зобов'язання оперативного лiзингу (оренди) 

Станом на 30.06.2013 року Банк не мав майбутнiх мiнiмальних орендних платежiв 

за невiдмовними договорами оренди, тому не створював резерви за потенцiйними 

зобов’язаннями з оренди. 

Дотримання особливих вимог 

Основними вимогами, при залученi позикових коштiв є дотримання економiчних 

нормативiв встановлених Постаново Нацiонального Банку України вiд 28 серпня 

2001 року N 368. 

Структура зобов'язань з кредитування 

Станом на кiнець дня 30.06.2013 року Банком було наданi зобов’язання з 

кредитування фiзичним та юридичним особам. Всi зобов’язання з кредитування є 

вiдкличними, тобто банк ризику не несе, тому Банк не створював резерви за 

зобов'язаннями з кредитування що наданнi клiєнтам. 

 

Таблиця 1. Структура зобов'язань з кредитування 
(тис. грн.) 

Ряд
ок 

Найменування статті Звітний 
період 

Поперед
ній 

період 

1 2 4 5 

1 Зобов'язання з кредитування, що 
надані  

1 076 351 889 785 

2 Невикористані кредитні лінії - - 

3 Експортні акредитиви - - 

4 Імпортні акредитиви - - 

5 Гарантії видані - - 

6 Резерв за зобов'язаннями, що пов'язані 
з кредитуванням 

- - 

7 Усього зобов'язань, що пов'язані з 
кредитуванням, за мінусом резерву 

1 076 351 889 785 

 
Таблиця 2. Зобов'язання з кредитування у розрізі валют 

(тис. грн.) 

Ряд
ок 

Найменування статті Звітний 
період 

Попередній 
період 
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1 2 3 4 

1 Гривня 1 076 351 889 785 

2 Долар США - - 

3 Євро - - 

4 Інші - - 

5 Усього 1 076 351 889 785 

  
Таблиця 3. Активи, що надані в заставу без припинення визнання 

(тис. грн.) 

Ряд
ок 

Найменування статті Звітний період Попередній 
період 

активи
, 

надані 
в 

заставу 

забезпеч
ене 

зобов'яза
ння 

актив
и, 

надані 
в 

застав
у 

забезпеч
ене 

зобов'яза
ння 

1 2 3 4 5 6 

1 Торгові цінні папери - - - - 

2 Цінні папери в портфелі 
банку на продаж 

- - - - 

3 Цінні папери в портфелі 
банку до погашення 

- - - - 

4 Інвестиційна нерухомість - - - - 

5 Основні засоби - -     

6 Майнові права на 
грошові кошти 

124 729 -124 710 23 979 - 

7 Усього 124 729 -124 710 23 979 - 
 

 

У таблицi 3 «Активи, що наданi в заставу без припинення визнання» був 

добавлений рядок 6 «Майновi права на грошовi кошти» для подання деталiзованої 

iнформацiї – договори застави по мiжбанкiвським операцiям. 

 

Станом на кiнець дня 30.06.2013 року в балансi облiковується забезпечення щодо 

виконання в майбутньому вимоги повернення коштiв в сумi 124 729 тис. грн.., 

(31.12.2012р.: 23 979 тис.грн.) за похiдними фiнансовими iнструментами.  

 

 

Затверджено до випуску та підписано 

 

 

" 12" липня  2013 року Голова Правління                                 І.В. Дорошенко 
                                                    (підпис, ініціали, прізвище) 

 

 

С.В.Омельчук       (044) 490-95-86 
      (прізвище виконавця, номер телефону) 

Головний бухгалтер                               С.М. Міщенко 
                                                     (підпис, ініціали, прізвище) 
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Звіт про фінансовий стан (Баланс) 

за 2 квартал 2013 року 

 

Рядок Назва статті 

На звітну дату 

поточного 

кварталу 

На кінець 

попереднього 

фінансового року 

АКТИВИ 

1 Грошові кошти та їх еквіваленти 562393 305332 

2 
Кошти обов'язкових резервів банку в Національному 

банку України 
9572 9839 

3 Торгові цінні папери 0 0 

4 
Інші фінансові активи, що обліковуються за 

справедливою вартістю через прибуток або збиток 
0 0 

5 Кошти в інших банках, у тому числі: 124719 0 

5.1 в іноземній валюті 124719 0 

5.2 резерви під знецінення коштів в інших банках -19 0 

6 Кредити та заборгованість клієнтів, у тому числі: 2741414 2298512 

6.1 
кредити та заборгованість юридичних осіб, у тому 

числі: 
78038 87266 

6.1.1 в іноземній валюті 6568 16671 

6.1.2 
резерви під знецінення кредитів та заборгованість 

клієнтів 
0 0 

6.2 
кредити та заборгованість фізичних осіб, у тому 

числі: 
2663376 2211246 

6.2.1 в іноземній валюті 0 0 

6.2.2 
резерви під знецінення кредитів та заборгованості 

клієнтів 
-353752 -178903 

7 
Цінні папери в портфелі банку на продаж, у тому 

числі: 
9 9 

8 
резерви під знецінення цінних паперів у портфелі 

банку на продаж 
0 0 

9 
Цінні папери в портфелі банку до погашення, у тому 

числі: 
0 0 

10 
резерви під знецінення цінних паперів у портфелі 

банку до погашення 
0 0 

11 Інвестиції в асоційовані та дочірні компанії 0 0 

12 Інвестиційна нерухомість 0 0 

13 
Дебіторська заборгованість щодо поточного податку 

на прибуток 
0 0 

14 Відстрочений податковий актив 8773 7773 

15 Основні засоби та нематеріальні активи 115400 85637 

16 Інші фінансові активи, у тому числі: 39469 11589 

17 резерви під інші фінансові активи -14765 -7934 

18 Інші активи, у тому числі: 14576 11074 
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19 резерви під інші активи -1045 -1327 

20 
Необоротні активи, утримувані для продажу, та 

активи групи вибуття 
0 0 

21 Усього активів, у тому числі: 3616325 2729765 

21.1 в іноземній валюті 530361 196133 

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 

22 Кошти банків, у тому числі: 1059744 1341887 

22.1 в іноземній валюті 45045 271887 

23 Кошти клієнтів, у тому числі: 1858739 922542 

23.1 кошти юридичних осіб, у тому числі: 68055 182167 

23.1.1 в іноземній валюті 702 629 

23.2 кошти юридичних осіб на вимогу, у тому числі: 12385 78494 

23.2.1 в іноземній валюті 702 629 

24 кошти фізичних осіб, у тому числі: 1790684 740375 

24.1 в іноземній валюті 282367 196349 

24.2 кошти фізичних осіб на вимогу, у тому числі: 220494 137285 

24.2.1 в іноземній валюті 47928 35904 

25 Боргові цінні папери, емітовані банком, у тому числі: 101704 0 

25.1 в іноземній валюті 0 0 

26 Інші залучені кошти 0 0 

27 Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток 861 10538 

28 Відстрочені податкові зобов'язання 0 0 

29 Резерви за зобов’язаннями 0 0 

30 Інші фінансові зобов’язання 52156 35562 

31 Інші зобов'язання 29639 22001 

32 Субординований борг 225200 218347 

33 Зобов'язання групи вибуття 0 0 

34 Усього зобов'язань, у тому числі: 3328043 2550877 

34.1 в іноземній валюті 398448 513533 

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ 

35 Статутний капітал 183000 183000 

36 Емісійні різниці 0 0 

36.1 Незареєстровані внески до статутного капіталу 100000 0 

36.2 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 5282 -4112 

37 Резервні та інші фонди банку 0 0 

37.1 Резерви переоцінки 0 0 

38 Усього власного капіталу 288282 178888 

39 Усього зобов'язань та власного капіталу 3616325 2729765 
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Затверджено до випуску та підписано 

 

 

 

      
 

" 12" липня  2013 року Голова Правління                                 І.В. Дорошенко 
                                                    (підпис, ініціали, прізвище) 

 

 

С.В.Омельчук       (044) 490-95-86 
      (прізвище виконавця, номер телефону) 

Головний бухгалтер                               С.М. Міщенко 
                                                     (підпис, ініціали, прізвище) 
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Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід 

(Звіт про фінансові результати) 

за 2 квартал 2013 року 

 

Найменування статті 

Звітний період Попередній період 

за поточний 

квартал 

за поточний 

квартал 

наростаючим 

підсумком з 

початку року 

за відповідний 

квартал 

попереднього 

року 

за відповідний 

квартал 

попереднього 

року 

наростаючим 

підсумком з 

початку року 

1 2 3 4 5 

Процентні доходи 300951 569413 109569 212108 

Процентні витрати -129636 -233369 -44670 -86408 

Чистий процентний 

дохід/(Чисті процентні 

витрати) 

171315 336044 64899 125700 

Комісійні доходи 47307 83522 38979 52289 

Комісійні витрати -6734 -13852 -7003 -12421 

Результат від операцій з 

цінними паперами в 

торговому портфелі банку 

0 0 0 0 

Результат від операцій з 

хеджування справедливої 

вартості 

0 0 0 0 

Результат від переоцінки 

інших фінансових 

інструментів, що 

обліковуються за 

справедливою вартістю з 

визнанням результату 

переоцінки через прибутки 

або збитки 

0 0 0 0 

Результат від продажу 

цінних паперів у портфелі 

банку на продаж 

0 0 -1 -1 

Результат від операцій з 

іноземною валютою 
237 -9895 203 218 

Результат від переоцінки 

іноземної валюти 
-413 413 -10 -3 

Результат від переоцінки 

об'єктів інвестиційної 

нерухомості 

0 0 0 0 

Доходи/(витрати), які 

виникають під час 

первісного визнання 

фінансових активів за 

процентною ставкою, вищою 

або нижчою, ніж ринкова 

0 0 0 0 

Витрати/(доходи), які 0 0 0 0 



26 

 

виникають під час 

первісного визнання 

фінансових зобов'язань за 

процентною ставкою, вищою 

або нижчою, ніж ринкова 

Відрахування до резерву під 

знецінення кредитів та 

коштів в інших банках 

-100449 -174870 -25445 -43327 

Відрахування до резерву під 

знецінення дебіторської 

заборгованості та інших 

фінансових активів 

-2724 -6550 -620 -1753 

Знецінення цінних паперів у 

портфелі банку на продаж 
0 0 0 0 

Знецінення цінних паперів у 

портфелі банку до 

погашення 

0 0 0 0 

Відрахування до резервів за 

зобов'язаннями 
0 0 0 0 

Інші операційні доходи 20801 39614 9520 29129 

Адміністративні та інші 

операційні витрати 
-125821 -240746 -79973 -148991 

Частка в прибутку/(збитку) 

асоційованих компаній 
0 0 0 0 

Прибуток/(збиток) до 

оподаткування 
3519 13680 549 840 

Витрати на податок на 

прибуток 
-1281 -4286 0 0 

Прибуток/(збиток) від 

діяльності, що триває 
2238 9394 549 840 

Прибуток/(збиток) від 

припиненої діяльності після 

оподаткування 

0 0 0 0 

Прибуток/(збиток) 2238 9394 549 840 
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Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід 

(Звіт про фінансові результати) 

за 2 квартал 2013 року 

 

Найменування статті 

Звітний період Попередній період 

за поточний 

квартал 

за поточний 

квартал 

наростаючим 

підсумком з 

початку року 

за відповідний 

квартал 

попереднього 

року 

за відповідний 

квартал 

попереднього 

року 

наростаючим 

підсумком з 

початку року 

1 2 3 4 5 

Переоцінка цінних паперів у 

портфелі банку на продаж 
0 0 0 0 

Переоцінка основних засобів 

та нематеріальних активів 
0 0 0 0 

Результат переоцінки за 

операціями з хеджування 

грошових потоків 

0 0 0 0 

Частка іншого сукупного 

прибутку асоційованої 

компанії 

0 0 0 0 

Податок на прибуток, 

пов'язаний з іншим сукупним 

доходом 

0 0 0 0 

Інший сукупний дохід після 

оподаткування 
0 0 0 0 

Усього сукупного доходу 2238 9394 549 840 

Прибуток/(збиток) на акцію 

від діяльності, що триває: 

чистий прибуток/(збиток) на 

одну просту акцію 

48.92 205.34 15.09 23.08 

Прибуток/(збиток) на акцію 

від діяльності, що триває: 

скоригований чистий 

прибуток/(збиток) на одну 

просту акцію 

48.92 205.34 15.09 23.08 

Прибуток/(збиток) на акцію 

від припиненої діяльності: 

чистий прибуток/(збиток) на 

одну просту акцію 

0 0 0 0 

Прибуток/(збиток) на акцію 

від припиненої діяльності: 

скоригований чистий 

прибуток/(збиток) на одну 

просту акцію 

0 0 0 0 

Прибуток/(збиток) на акцію, 

що належить власникам 

банку: чистий 

прибуток/(збиток) на одну 

просту акцію за рік 

48.92 205.34 15.09 23.08 
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Прибуток/(збиток) на акцію, 

що належить власникам 

банку: скоригований чистий 

прибуток/(збиток) на одну 

просту акцію за рік 

48.92 205.34 15.09 23.08 

 

 

Затверджено до випуску та підписано       
 

    Керівник 
Дорошенко 

I.В. 

" 12" липня  2013 року Голова Правління                                 І.В. Дорошенко 
                                                    (підпис, ініціали, прізвище) 

 

 

С.В.Омельчук       (044) 490-95-86 
      (прізвище виконавця, номер телефону) 

Головний бухгалтер                               С.М. Міщенко 
                                                     (підпис, ініціали, прізвище) 

  

      

(підпис, 

ініціали, 

прізвище) 

   
Головний 

бухгалтер  

Мiщенко 

С.М. 

     

(підпис, 

ініціали, 

прізвище) 
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Примітка. Окремі показники діяльності банку за II квартал 2013 року 
ПАТ «Банк Руский Стандарт» 

 

Ряд

ок 

Найменування рядка На звітну 

дату 

Нормативні 

показники 

1 2 3 4 

1 Регулятивний капітал банку 

(тис. грн.) 
539 791 не менше 120 000 

2 Достатність (адекватність) 

регулятивного капіталу (%) 
15.01 не менше 10% 

3 Співвідношення 

регулятивного капіталу до 

сукупних активів (%) 

13.19 не менше 9% 

4 Поточна ліквідність (%) 237.99 не менше 40% 

5 Максимальний розмір 

кредитного ризику на одного 

контрагента (%) 

14.81 не більше 25% 

6 Великі кредитні ризики (%) 14.81 не більше 800% 

7 Максимальний розмір 

кредитів, гарантій та 

поручительств, наданих 

одному інсайдеру (%) 

0.01 не більше 5% 

8 Максимальний сукупний 

розмір кредитів, гарантій та 

поручительств, наданих 

інсайдерам (%) 

0.10 не більше 30% 

9 Рентабельність активів (%) 0.59 х 

10 Кредитні операції, що 

класифіковані за I категорією 

якості (тис. грн.) 

3 466 304 х 

10.1 Сформований резерв за 

такими операціями (тис. грн.) 
-47 061 х 

11 Кредитні операції, що 

класифіковані  за II 

категорією якості (тис. грн.) 

418 373 х 

11.1 Сформований резерв за 

такими операціями (тис. грн.) 
-29 984 х 

12 Кредитні операції, що 

класифіковані за III 

категорією якості  (тис. грн.) 

130 136 х 

12.1 Сформований резерв за 

такими операціями (тис. грн.) 
-48 345 х 

13 Кредитні операції, що 

класифіковані за IV 

категорією якості (тис. грн.) 

79 188 х 

13.1 Сформований резерв за 

такими операціями (тис. грн.) 
-62 392 х 

14 Кредитні операції, що 

класифіковані за V категорією 

якості (тис. грн.) 

160 145 х 
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14.1 Сформований резерв за 

такими операціями (тис. грн.) 
-155 666 х 

15 Чистий прибуток на одну 

просту акцію (грн.) 
205.34 х 

16 Сума сплачених дивідендів за 

2012 рік на одну: 
- х 

16.1 Просту акцію - х 

16.2 Привілейовану акцію - х 

17 Перелік учасників 

(акціонерів) банку, які прямо 

та опосередковано володіють 

10 і більше відсотками 

статутного капіталу банку 

Назва: ЗАТ «Банк Руский Стандарт»  

код країни:  643,    

пряма участь: 100,0000 %, 

опосередкована: 0,0000 %,   

кількість акцій: 45 750 , 

 вартість акцій: 18300000000, 

% у стат. капіталі 100,0000 %, 

дата та номер рішення (постанови)   

26.09.2006 р. №377 

 
 
 
 
                        Затверджено до випуску та підписано 
 
 

" 12" липня  2013 року Голова Правління                                 І.В. Дорошенко 
                                                    (підпис, ініціали, прізвище) 

 

 

С.В.Омельчук       (044) 490-95-86 
      (прізвище виконавця, номер телефону) 

Головний бухгалтер                               С.М. Міщенко 
                                                     (підпис, ініціали, прізвище) 

 

 

 

 


