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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. 
24.04.2013 

(дата) 

 

Річна інформація емітента цінних паперів 

за 2012 рік  

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 
 

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

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента 
 

(044) 390-95-83 (044) 390-95-83 
 

1.6. Електронна поштова адреса емітента 
 

info@bank-rs.com.ua 
 

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних 

Комісії 24.04.2013 

 
(дата) 

2.2. Річна інформація     

опублікована у 

№ 79  Вiдомостi комiсiї з цiнних паперiв та 

фондовому ринку  
  

24.04.2013 

 
(номер та найменування офіційного друкованого 

видання)   (дата) 

2.3. Річна інформація розміщена на 

сторінці   www.rsb.ua/about/disclosure/ 

в мережі 

Інтернет 24.04.2013 

  (адреса сторінки)   (дата) 
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Зміст 

1. Основні відомості про емітента: 

а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента X 

б) інформація про державну реєстрацію емітента X 

в) банки, що обслуговують емітента X 

г) основні види діяльності X 

ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності 
 

д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств 
 

е) інформація про рейтингове агентство X 

є) інформація про органи управління емітента X 

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

акцій (розміру часток, паїв) 
X 

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці X 

4. Інформація про посадових осіб емітента: 

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

б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 

5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента X 

6. Інформація про загальні збори акціонерів X 

7. Інформація про дивіденди 
 

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

9. 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 
 

ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду 
 

д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів 
 

10. Опис бізнесу X 

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента: 

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

б) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 

в) інформація про зобов'язання емітента X 

г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 
 

ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції 
 

12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних 

паперів 
X 

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

14. Інформація про стан корпоративного управління X 

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій 
 

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

а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з 

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

покриттям 
 

б) 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 

 

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

включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  

г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами 

іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  

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

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

року 
 

17. 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 

 

18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів 
 

19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів 
 

20. Основні відомості про ФОН 
 

21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН 
 

22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН 
 

23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН 
 

24. Правила ФОН 
 

25. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) 

бухгалтерського обліку 
X 

26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, які проведені за звітний 

період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні 

інформації до Комісії) 

X 

27. Аудиторський висновок X 

28. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами 

фінансової звітності 
X 

29. 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) 
 

30. Примітки 

1. Iнформацiя про одержанi лiцензii (дозволи) на окремi види дiяльностi - 

вiдсутня. 

2. Вiдомостi щодо належностi емiтента до будь-яких об'єднань - вiдсутнi. 
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3. Iнформацiя про дивiденди - дивiденди не сплачувались. 

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

5. Iнформацiя про похiднi цiннi папери - вiдсутня. 

6. Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду - 

вiдсутня. 

7. Iнформацiя щодо виданих сертифiкатiв цiнних паперiв - вiдсутня. 

8. Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв 

продукцiї -вiдсутня. 

9. Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї - вiдсутня. 

10. Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi 

папери, що виникла протягом звiтного перiоду - вiдсутня. 

11. Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй - вiдсутня. 

12. Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з 

розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним 

покриттям -вiдсутня. 

13. Iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з 

розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим 

iпотечними покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у 

складi iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного перiоду - 

вiдсутня. 

14. Iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття 

або включення новiх iпотечних активiв до складу iпотечного покриття - 

вiдсутня. 

15. Вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за 

видами iпотечних активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду - 

вiдсутнi. 

16. Вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотчених облiгацiй 

прав на iпотечнi активи, якi складають iпотечне покриття за станом на 

кiнець звiтного року - вiдсутнi. 

17. Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати 

чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права 

вимоги за якими запезпечено iпотеками, якi включено до складу 

iпотечного покриття - вiдсутня. 

18. Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв - вiдсутня. 

19. Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв - вiдсутня. 

20. Основнi вiдомостi про ФОН - вiдсутнi. 

21. Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН - вiдсутня. 

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

23. Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН - вiдсутнiй. 

24. Правила ФОН - вiдсутнi. 

25. Звiт про стан об'єкта нерухомостi ( у разi емiсiї цiльових облiгацiй 

пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом 

перердачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва) - вiдсутнiй. 
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3. Основні відомості про емітента 

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента 

3.1.1. Повне найменування 

Публiчне акцiонерне товариство "Банк Руский Стандарт" 

3.1.2. Скорочене найменування (за наявності) 

ПАТ "Банк Руский Стандарт" 

3.1.3. Організаційно-правова форма 

Публічне акціонерне товариство 

3.1.4. Поштовий індекс 

04107 

3.1.5. Область, район 

м. Київ , - 

3.1.6. Населений пункт 

м.Київ 

3.1.7. Вулиця, будинок 

вул. Половецька, 3/42 

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента 

3.2.1. Серія і номер свідоцтва 

серiя А01, № 624319  

3.2.2. Дата державної реєстрації 

06.08.2008 

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво 

Шевченкiвська районна у мiстi Києвi державна адмiнiстрацiя 

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.) 

183000000.00 

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.) 

183000000.00 

3.3. Банки, що обслуговують емітента 

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 

рахунком у національній валюті 

ГУ НБУ по м. Києву i Київськiй обл. 

3.3.2. МФО банку 

321024 

3.3.3. Поточний рахунок 

32006144401 

  

3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 
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рахунком у іноземній валюті 

ПАТ "Укрексiмбанк" 
 

3.3.5. МФО банку 
 

322313 
 

3.3.6. Поточний рахунок 
 

16005012134330 
 

3.4. Основні види діяльності 

65.12.1 Комерцiйнi банки 

3.7. 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 
30.11.2011 uaA+ 

3.8. Інформація про органи управління емітента 

У емiтента згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв утворено наступнi органи 

управлiння: Наглядова рада та Правлiння, а також орган контролю за фiнансово-

господарською дiяльнiстю – Ревiзiйна комiсiя. 

Компетенцiя утворених емiтентом органiв визначається Статутом. Всi органи управлiння 

емiтента створенi та укомплектованi квалiфiкованим управлiнським персоналом. 

У звiтному роцi не вносились змiни та доповнення до статуту частинi регулювання 

дiяльностi органiв емiтента. 

 

4. 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" 
17523370 

10518Росiя 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  

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці 

Середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв облiкового складу (осiб) – 2946. 

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

– 7.  

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

(осiб) – середньооблiкова за рiк – 125, на кiнець звiтного перiоду – 157. 
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Витрати на персонал та iншi адмiнiстративнi i операцiйнi витрати. 

Витрати на персонал та iншi виплати, а також iншi адмiнiстративнi i операцiйнi витрати 

включають:  

                                                                                           2012 р.                    2011 р. 

Заробiтна плата та премiї                                                166 388                    91 636 

Нарахування на фонд заробiтної плати                           54 406                    27 159 

Витрати на персонал                                                     220 794                  118 795 

 

Оренда та утримання примiщень                                     32 994                     20 712 

Ремонт та обслуговування основних засобiв                    7 049                       6 616 

Заборгованiсть перед Фондом гарантування  

вкладiв фiзичних осiб                                                          1 945                          193 

Витрати на електронну обробку iнформацiї                     2 721                       1 050 

Операцiйнi податки                                                                371                          107 

Маркетинг та реклама                                                         8 801                       6 674 

Охорона                                                                                    871                         520 

Збиток вiд зменшення корисностi основних засобiв               -                          139 

Послуги зв’язку                                                                  16 364                       7 843 

Професiйнi послуги                                                            17 516                    14 659 

Витрати на вiдрядження та пов’язанi витрати                   4 990                      3 102 

Страхування                                                                             497                         407 

Iнше                                                                                      10 220                    14 904 

Iншi адмiнiстративнi i операцiйнi витрати                     104 339                    76 926 

 

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. 

 

6. Інформація про посадових осіб емітента 

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

6.1.1. Посада 

Голова Правлiння 

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Дорошенко Iгор Вiкторович 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

СН 376325 23.01.1997 Московське РУГУ МВС України в м. Києвi  

6.1.4. Рік народження** 

1976 

6.1.5. Освіта** 

вища 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 
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6 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Заступник Голови Правлiння з роздрiбного бiзнесу ПАТ "Унiверсал Банк" 

6.1.8. 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.  

* 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. 

6.1.1. Посада 

Перший Заступник Голови Правлiння 

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Кисельов Андрiй Васильович 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

ЕО 719699 20.07.1999 Южноукраїнським МВ УМВС України в Миколаївськiй областi 

6.1.4. Рік народження** 

1976 

6.1.5. Освіта** 

вища 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

10 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Заступник Голови Ради Директорiв ПАТ "Дельта Банк" 

6.1.8. 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. 

* 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. 

 

6.1.1. Посада 

Заступник Голови Правлiння 

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Страх Лiдiя Григорiвна 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

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

областi 
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6.1.4. Рік народження** 

1962 

6.1.5. Освіта** 

вища 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

12 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Начальник управлiння фiнансування ТОВ "Група компанiй "Фокстрот". 

6.1.8. 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. 

* 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. 

6.1.1. Посада 

 

Заступник Голови Правлiння 

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Ларiонов Євген Георгiйович 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

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

6.1.4. Рік народження** 

1953 

6.1.5. Освіта** 

вища 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

20 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

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

Банк". 

6.1.8. 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. 

* 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. 

6.1.1. Посада 

Заступник Голови Правлiння  

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
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Шастун Вiталiй Васильович 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

АА 574145 06.12.1997 Тиврiвским РВ УМВС України в Вiнницькiй областi 

6.1.4. Рік народження** 

1977 

6.1.5. Освіта** 

вища 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

12 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Директор з розвитку роздрiбного бiзнесу ПАТ "Сведбанк". 

6.1.8. 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. 

* 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. 

6.1.1. Посада 

Член Правлiння-Начальник Фiнансового управлiння  

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Приходько Iгор Валерiйович 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

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

6.1.4. Рік народження** 

1978 

6.1.5. Освіта** 

вища 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

8 

6.1.7. 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". 

6.1.8. Опис 

Повноваження та обов'язки вiдповiдають Статуту банку. Перебуває на посадi з 14.03.2012р. 

Посадова особа непогашеної судимостi та посадовi злочини не має. 

* 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. 
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6.1.1. Посада 

Директор Департаменту конролю ризикiв-член Правлiння 

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Пахомов Олег Вiкторович 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

ЕТ 247908 04.10.2010 Центральним РВ Сiмферопольського МУГУ МВС України в Криму 

6.1.4. Рік народження** 

1977 

6.1.5. Освіта** 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

6 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Начальник Департаменту ризик-менеджменту ПАТ "Дельта Банк". 

6.1.8. Опис 

Повноваження та обов'язки вiдповiдають Статуту банку. Перебуває на посадi з 25.07.2012р. 

Посадова особа непогашеної судимостi та посадовi злочини не має. 

* 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. 

6.1.1. Посада 

Головний бухгалтер-заступник Начальника Фiнансового управлiння 

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Мiщенко Свiтлана Миколаївна 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

СН 688753 04.12.1998 Мiнським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 

6.1.4. Рік народження** 

1961 

6.1.5. Освіта** 

вища 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

18 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Головний бухгалтер-Директор Департаменту бухгалтерського облiку та звiтностi ПАТ 

"Кредитпромбанк".  

6.1.8. Опис 

Повноваження та обов'язки вiдповiдають Статуту банку. Перебуває на посадi з 21.11.2012р. 

Посадова особа непогашеної судимостi та посадовi злочини не має. 
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* 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. 

6.1.1. Посада 

Голова Ревiзiйної комiсiї 

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Авєрiна Iрина Рудольфiвна 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

6.1.4. Рік народження** 

1963 

6.1.5. Освіта** 

вища 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

6 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Директор департаменту внутрiшнього котролю - Заступник Голови Правлiння ЗАТ "Банк 

Русский Стандарт". 

6.1.8. 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. 

* 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. 

6.1.1. Посада 

Член Ревiзiйної комiсiї 

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Семенова Ольга Володимирiвна 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

6.1.4. Рік народження** 

1968 

6.1.5. Освіта** 

вища 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

6 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Заступник Директора Департаменту внутрiшнього котролю ЗАТ "Банк Руский Стандарт". 
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6.1.8. 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. 

* 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. 

6.1.1. Посада 

Член Ревiзiйоної комiсiї 

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Парамонов Олександр Валерiйович 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

6.1.4. Рік народження** 

1974 

6.1.5. Освіта** 

вища 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

2 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Голова Правлiння ПАТ "Банк Руский Стандарт" 

6.1.8. 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. 

* 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. 
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6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

Посада 

Прізвище, 

ім'я, по 

батькові 

посадової 

особи 

Паспортні дані фізичної особи 

(серія, номер, дата видачі, орган, 

який видав)* або 

ідентифікаційний код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

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 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Усього  0  0 0 0 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.  
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7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків 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 Росiя - 

м.Москва 

вул.Ткацька, 36 

21.05.2009 45750 100 45750 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    0 0 0 

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

** Не обов'язково для заповнення.  
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8. Інформація про загальні збори акціонерів 

Вид загальних 

зборів* 

чергові позачергові 

X 
 

Дата проведення 09.04.2012 

Кворум зборів** 100 

Опис 

1. Затвердження звiтiв Спостережної Ради за 2011 рiк, звiту Правлiння за 2011 рiк, звiту 

Ревiзiйної комiсiї за результатами 2011 року.  

2. Затвердження рiчного звiту Банку за 2011 рiк.  

3. Затвердження розподiл прибутку i збиткiв Банку. 

4. Затвердження аудиторського висновку ТОВ "Аудиторська фiрма "Актив-Аудит" за 2011 

рiк. 

5. Дострокове припинення повноважень всiх членiв Спостережної ради Банку. 

6. Затвердження нового складу Спостережної ради Банку та обрання Спостережної ради на 

трирiчний строк.  

7. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв. 

8. Затвердження в новiйй редакцiї Положеньпро: Правлiння Банку, Спостережну раду Банку, 

Ревiзiйну комiсiю Банку.  

 

Вид загальних 

зборів* 

чергові позачергові 

 
X 

Дата проведення 18.05.2012 

Кворум зборів** 100 

Опис 

1. Припинення повноважень всiх членiв Ревiзiйної комiсiї Банку.  

2. Обрання строком на 3 (три) роки Ревiзiйної комiсiї банку в новому складi. 

3. Затвердження умов договорiв, що укладатимуться з кожним членом Ревiзiйної комiсiї 

Банку.  

 

Вид загальних 

зборів* 

чергові позачергові 

 
X 

Дата 

проведення 
08.10.2012 

Кворум 

зборів** 
100 

Опис 

1. Змiна мiсця зберiгання глобального сертифiкату акцiй Банку. Передати глобальний 

сертифiкат випуску акцiй Банку на зберiгання Публiчному акцiонерному товариству 

"Нацiональний депозитарiй України".  

2. Затвердження умов договору про обслуговування емiсiї цiнних паперiв Банку з ПАТ "НДУ". 

3. Укладання договору обслуговування емiсiї цiнних паперiв Банку з депозитарiєм цiнних 

паперiв. 

 

Вид загальних 

зборів* 

чергові позачергові 

 
X 

Дата 

проведення 
08.10.2012 

Кворум 

зборів** 
100 

Опис 

1. Змiна мiсця зберiгання глобального сертифiкату акцiй Банку. Передати глобальний 

сертифiкат випуску акцiй Банку на зберiгання Публiчному акцiонерному товариству 

"Нацiональний депозитарiй України". 

 2. Затвердження умов договору про обслуговування емiсiї цiнних паперiв Банку з ПАТ "НДУ". 
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3. Укладання договору обслуговування емiсiї цiнних паперiв Банку з депозитарiєм цiнних 

паперiв. 

 

Вид загальних 

зборів* 

чергові позачергові 

 
X 

Дата 

проведення 
24.12.2012 

Кворум 

зборів** 
100 

Опис 

1. Збiльшення розмiру статутного капiталу Банку на суму 100 000 000 ( сто мiльйонiв) гривень 

00 копiйок до 283 000 000 (двiстi вiсiмдесят трьох мiльйонiв) гривень 00 копiйок шляхом 

приватного розмiщення додаткових акцiй iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових 

внескiв. 

2. Здiйснити приватне розмiщення 25 000 (двадцять п'ять тисяч) простих iмених акцiй на суму 

100 000 000 (сто мiльйонiв) гривень 00 копiйок номiнальною вартiстю однiєї акцiї 4 000 (чотири 

тисячi) гривень 00 копiйок та затвердити рiшення про приватне розмiщення акцiй.  
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10. 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 

Ідентифікаційний 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 

ДКЦПФР 

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  

Ідентифікаційний 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 

Ідентифікаційний 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 

НКЦПФР 
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Дата видачі ліцензії або іншого 

документа 

19.09.2006 

Міжміський код та телефон (044) 

Факс (044) 

Вид діяльності депозитрна та клiрингова дiяльнiсть 

Опис --- 
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11. Відомості про цінні папери емітента 

11.1. 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 - вiдкритий. 

  

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 - вiдкритий. 

  

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 - вiдкритий. 
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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 - вiдкритий. 

  

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

11.2.1. 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 

23.04.2007 201/2/07 

Державна 

комiсiя з 

цiнних паперiв 

та фондового 

ринку 

1000.00 100000 
Бездокументарні 

іменні 
100000000.00 15 

кожен 91 

день 
589260.00 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 

1000.00 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 

1000.00 200000 
Бездокументарні 

іменні 
200000000.00 14 

кожен 91 

день 
0 05.09.2012 
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та фондового 

ринку 

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. 

  



23 

 

12. Опис бізнесу 

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) 

Публiчне акцiонерне товариство «Банк Руский Стандарт» в Українi заснований в 2006 

роцi i є правонаступником Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «АIС-банк». 28 

лютого 2006 року банк зареєстрований Нацiональним банком України. 11 сiчня 2007 була 

завершена процедура переоформлення прав власностi Закритого акцiонерного товариства 

«Банк Русский Стандарт» на ТОВ «АIС-банк» i банк був перейменований на Товариство з 

обмеженою вiдповiдальнiстю «Банк Руский Стандарт». На пiдставi рiшення загальних 

зборiв учасникiв ТОВ «Банк Руский Стандарт» вiд 17.10.2007 року та рiшення установчих 

зборiв вiд 04.06.2008 року ТОВ «Банк Руский Стандарт» було перетворено у Вiдкрите 

акцiонерне товариство «Банк Руский Стандарт». Згодом на пiдставi рiшення загальних 

зборiв акцiонерiв вiд 20.11.2009 року банк був перейменований на Публiчне акцiонерне 

товариство «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. 

Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва 

та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та 

місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у 

відповідності з попереднім звітним періодом 

Головний офiс Банку знаходиться в м. Київ. Станом за 31 грудня 2012 р. до структури 

Банку входило 48 вiддiлень (2011 р.: 11), розташованих у великих мiстах України. 

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

Материнською компанiєю Банку є Закрите акцiонерне товариство «Банк Русский 

Стандарт». 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом 

звітного періоду, умови та результати цих пропозицій 

Не було пропозицiй. 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки 

вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 

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 та безповоротної фiнансової допомоги отриманої вiд акцiонерiв банку, 

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

представлення згiдно з МСФЗ. 

За всiх фiнансових iнструментiв, оцiнюваним 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 
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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. 

У разi зниження вiдбитої у фiнансовiй звiтностi вартостi фiнансового активу або групи 

аналогiчних фiнансових активiв внаслiдок знецiнення, процентнi доходи продовжують 

визнаватись за первiсною ефективною процентною ставкою на основi нової балансової 

вартостi. 

Текст аудиторського висновку 

Цей “Аудиторський звiт (висновок)” адресується : 

Керiвництву Публiчного акцiонерного товариства “Банк Руский Стандарт”; 

Нацiональнiй Комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку України; 

Всiм iншим можливим користувачам рiчної фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного 

товариства “ Банк Руский Стандарт ”. 

 

Звiт щодо фiнансової звiтностi. 

 

Ми провели аудиторську перевiрку рiчної фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного 

товариства “Банк Руский Стандарт” (далi – ПАТ “Банк Руский Стандарт”, Банк) станом на 

кiнець дня 31 грудня 2012 року, 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 2012 року, а також Примiток до звiтiв (далi – 

рiчна фiнансова звiтнiсть, фiнансовi звiти), якi додаються. 

 

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. 

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 
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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 2012 року вiдповiдно 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. 

Згiдно з вимогами «Положення щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаються 

до Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї 

емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку», затвердженого рiшенням 

Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку №1528 вiд 19 грудня 2006 року, 

«Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв 

(крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики), затвердженого рiшенням Державної комiсiї з 

цiнних паперiв та фондового ринку №1360 вiд 29.09.2012 року, наводимо наступну 

iнформацiю: 

1. Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма «АКТИВ-АУДИТ» 

проводився аудит на пiдставi Договору про надання послуг з проведення аудиторської 

перевiрки ПАТ «Банк Руский Стандарт» №260 вiд 29.10.2012 р. Дата проведення аудиту з 

01.11.2012 р. по 28.02.2013 р. 

2. Основнi вiдомостi про емiтента: 

Повне найменування: 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 

Державна адмiнiстрацiєю, 06.08.2008 року. Внесений до Державного реєстру банкiв 

28.02.2006 року за номером 305. Банкiвська лiцензiя №226 вiд 04.11.2012 р. та генеральна 

лiцензiя на здiйснення валютних операцiй № 226-3 21.05.2012 р. 

3. Вартiсть чистих активiв Банку становить 204 838 тис.грн., та є бiльшою вiд розмiру 

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

України. 

     4.Суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою 

iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з 

фiнансовою звiтнiстю, аудиторами не встановлено. 

5. Протягом звiтного року значнi правочини Банком (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi 

активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi) не здiйснювались. 

6. Вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства», Закону України «Про 

банки i банкiвську дiяльнiсть», у 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. 

7. 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 
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суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки. За результатами аудиторських 

процедур ми вважаємо що фiнансова звiтнiсть не мiстить ризикiв суттєвого викривлення 

фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства. 

 

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, 

перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; 

залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні 

ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї 

діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи 

продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку 

цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює 

діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його 

положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції 

(послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за 

основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в 

загальному об'ємі постачання 

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»; 
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 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 
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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». 

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. 

Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його 

господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання 

або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування 

Банк не планував значних iнвестицiй або придбань, пов'язаних з господарською 

дiяльнiстью у 2012 роцi. 

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні 

правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання 

обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. 

Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, 

інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення 

основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже 

зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення 

діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення 

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: 

                                                                                            Рокiв 

Удосконалення орендованих  

основних засобiв                                                    протягом строку оренди 

Меблi та обладнання:                                                           2-8 

Комп’ютери та iнша технiка:                                              2-5 

Транспортнi засоби:                                                                5 

 

Залишкова вартiсть, строки корисного використання та методи нарахування амортизацiї 
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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. 

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності 

від законодавчих або економічних обмежень 

За попередньою оцiнкою Державного комiтету статистики у 2012 роцi номiнальний ВВП 

України зрiс на 0,3% порiвняно з 2011-м, за який економiка зросла на 5,2% i становив 1,4 

трлн. грн. проти 1,32 млрд. грн. в 2011 роцi. 

Слабкi темпи зростання в останньому кварталу 2012 року обумовленi здебiльшого 

прискоренням спаду в промисловому виробництвi в груднi. 

Менший зовнiшнiй попит та зниження цiни на сталь призвели до скорочення в машино 

будiвництвi та металургiї, а завершення значних державних iнвестицiй в iнфраструктуру , 

пов’язаних з Євро, - до уповiльненню будiвництва. Крiм того, виробництво 

сiльськогосподарської продукцiї також знизилося 2012 роцi через погоднi умови. 

В той же час жвавий споживчий попит обумовлений зростанням реальної заробiтної 

плати допомiг зберегти зростання сектору роздрiбної торгiвлi, хоч вiн i уповiльнився пiд 

кiнець року. 

Впровадження пакету соцiальних витрат та заробiтної плати напередоднi 

парламентських виборiв збiльшило фiскальний тиск. 

Зменшення цiн на продовольчi товари у 2012 роцi зумовило зменшення темпiв iнфляцiї 

до мiнiмального рiвня за останнi 9 рокiв - по результатам 2012 року була зафiксована 

дефляцiя 0,2%, що на думку багатьох експертiв є лише вiдображенням падiння ВВП та 

зниження рiвня дiлової активностi. 

Зовнiшнiй платiжний баланс України погiршився у 2012 роцi на 70% - до 4,18 млрд. дол. 

через зростання дефiциту поточного рахунку до 8% ВВП порiвняно с 6,2% ВВП в 2011 р. 

Крiм того, рiчний експорт товарiв майже не змiнився в той час, як iмпорт зрiс на 10,2 млрд. 

дол. проти 7,8 млрд. дол. в 2011-му. У результатi загальний баланс став вiд’ємним – дефiцит 

склав близько 4 млрд. дол. 

Для пiдтримки стабiльностi гривни в минулому роцi НБУ використовував поєднання 

валютних iнвестицiй та адмiнiстративних заходiв, але зростання кредитування приватного 

сектору значно уповiльнився. 

Вiдновлення девальвацiйних очiкувань у другому пiврiччi 2012 роцi призвело до 

радикальних змiн у монетарнiй полiтицi. Протягом першого пiврiччя вiдбувалося значне 

вiдновлення кредитування разом iз нарощенням депозитної бази. Внаслiдок цього ситуацiя 

з лiквiднiстю була сприятливою. Посилення тиску на гривню змусило владу впровадити 

значно жорстку полiтику для пiдтримки жорсткого валютного курсу. В результатi, в 2 

пiврiччi ставки грошового ринку зросли, сягаючи iнодi 30-35%. Пiдвищення вiдсоткових 

ставок негативно вплинуло на кредитування. Окрiм того, деякi банки встановили жорсткi 

лiмiти для стабiлiзацiї рiвня лiквiдностi. 

Ми маємо досить стриманi прогнози стосовно української банкiвської системи. З одного 

боку, вiрогiдно, галузь незабаром повною мiрою вiдновиться пiсля фiнансової кризи 2008-

2009 рокiв. 

Разом iз тим ми не очiкуємо на динамiчний розвиток подiй. Основними перепонами 

можуть стати нестабiльнi макроекономiчнi умови, вiдсутнiсть довгострокового 

фiнансування на внутрiшньому ринку та недосконале правове середовище. Вважаємо, що 

зростання обсягу кредитiв буде нижче за номiнальну змiну ВВП. Вiдтак, в економiцi 

продовжиться зменшення боргового навантаження вiдносно ВВП. 

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

стiйкостi Банку в поточних умовах. 

Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і 

компенсацій за порушення законодавства 
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За 2012 рiк сплаченi штрафнi санкцiї за порушення законодавства склали: 

- штрафи, пені вiд господарської дiяльностi – 21 972,24 грн. 

- штрафи, пенi за банкiвськими операцiями-  584 173,69 грн. 

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

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 

капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками 

фахівців емітента 

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. 

 

Норматив достатностi капiталу згiдно з вимогами НБУ. 

Згiдно з вимогами НБУ банки мають пiдтримувати показник достатностi капiталу на 

рiвнi 10% вiд суми активiв, зважених з урахуванням ризику, розрахований згiдно з 

правилами бухгалтерського облiку в Українi. 

Станом за 31 грудня 2012 та 2011 рр. норматив достатностi капiталу Банку був таким: 

                                                                  2012 р.                      2011 р. 

Основнiй капiтал                                  162 858                       160 066 

Додатковий капiтал                              162 858                         48 585 

Вирахування                                                   (9)                              (9) 

                                                              __________________________ 

Всього капiтал                                     325 707                        208 629 

Активи, зваженi за ризиком               2 756 831                   1 310 567 

                                                             ========================= 

 

Норматив достатностi капiталу             11,81%                       15,92% 

Норматив достатностi капiталу згiдно з Базельською угодою 1988 року. 

Станом за 31 грудня 2012 та 2011 рр. норматив достатностi капiталу Банку, розрахований 

згiдно з положеннями Базельської угоди 1988 року з урахуванням наступних змiн, 
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включаючи змiни щодо врахування ринкових ризикiв, становив: 

                                                                                  2012 р.               2011 р. 

Капiтал першого рiвня                                        204 838                 188 076 

Капiтал другого рiвня                                          102 419                   42 365 

                                                                            ______________________       

Всього капiтал                                                    307 257                230 441 

Активи, зваженi за ризиком                            2 327 537              1 094 211 

                                                      ================================ 

Показник достатностi капiталу  

першого рiвня                                                       8,80%                  17,19% 

 

Загальний показник достатностi капiталу       13,20%                 21,06% 

 

     Мiнiмальнi вимоги щодо загального показника достатностi капiталу, визначенi 

Базельською угодою 1988 року, для капiталу 1-го рiвня становить 4%, для капiталу 2-го 

рiвня – 8%. 

 

Інформацію про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на 

кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання 

цих договорів 

Станом за 31 грудня 2012 і 2011 рр. Банк має позиції за такими видами похідних 

інструментів: 

Свопи. 

Свопи являють собою договірні угоди між двома сторонами на обмін сум, що 

дорівнюють змінам курсу обміну валют. Керівництво вважає, що взаємозалік кредитів з 

одним банком-партнером у різних валютах є, по суті, еквівалентом валютного свопу, і, 

відповідно, ці операції були відображені на нетто-основі як похідні фінансові інструменти, 

а не як заборгованість кредитних установ/перед кредитними установами. 

 

Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення 

виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, 

які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) 

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-
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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. 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на 

дослідження та розробку за звітний рік 

Дослiдження та розробки за звiтний перiод не проводились. 

Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні 

підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, 

зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, 

поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається 

на 01.01.2013р. 

 

Номер 
Дата 

позову 
Позивач Відповідач 

Предмет 

позову 

Рішення 

прийняте 

та його 

виконанн

я 

Найменуванн

я суду в якому 

розглядається 

справа 

1 2 3 4 5 6 7 

Справа №2а-

14311/09/2670 

Дата 

відкриття 

проваджен

ня 

24.11.2009 

ПАТ «Банк 

Руский 

Стандарт» 

ДПІ у 

Шевченківсько

му р-ні 

Про 

скасування 

податкових 

повідомлень-

рішень 

  

Вищий 

адміністративн

ий суд України 

Справа №2-

1760/11 

 Дата 

відкриття 

проваджен

ня 

24.10.2011 

Пономарен

ко Олена 

Михайлівн

а 

ПАТ «Банк 

Руский 

Стандарт» 

Про визнання 

кредитного 

договору 

неукладеним 

та 

припинення 

нарахувань 

штрафів,ін. 

платежів 

Рішенням 

суду від 

02.02.12: 

Позивачу 

відмовлен

о в 

задоволен

ні позову 

в повному 

обсязі 

Апеляційний 

суд 

Полтавської 

області 

Справа №2-

4422/11 

 Дата 

відкриття 

проваджен

ня 

29.11.2011 

Фартушни

й Олексій 

Юрійович 

ПАТ «Банк 

Руский 

Стандарт» 

Про 

зобов’язання 

повернути 

безпідставно 

набуте майно 

(грошові 

кошти) / 

950,82 грн. 

Рішенням 

суду від 

07.02.12: 

Позивачу 

відмовлен

о в 

задоволен

ні позову 

в повному 

обсязі. 

Апеляційний 

суд міста 

Херсона 
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Справа №2-

12840/2011 

 Дата 

відкриття 

проваджен

ня 

18.11.2011 

Коміренко 

Сергій 

Іванович 

ПАТ «Банк 

Руский 

Стандарт» 

Про визнання 

недійсними 

кредитних 

договорів 

Триває 

судовий 

розгляд, 

рішення 

по справі 

не 

прийнято. 

Шевченківськи

й районний суд 

м. Києва 

Справа № 

2610/23981/20

12 првадження 

№ 

2/2610/9090/20

12 

Дата 

відкриття 

проваджен

ня 

22.11.2012 

Шабошов 

Петро 

Олексійов

ич 

ПАТ «Банк 

Руский 

Стандарт» 

Про визнанн 

правоину 

нікчемним та 

відшкодуванн

я збитків, 

завданих 

внаслідок 

нікчемного 

правочину 

Триває 

судовий 

розгляд, 

рішення 

по справі 

не 

прийнято. 

Шевченківськи

й районний суд 

м. Києва 

Справа 

2609/26315/12  Дата 

відкриття 

проваджен

ня по 

справі 

17.12.2012 

Русевич 

Юлія 

Семенівна 

ПАТ "Банк 

Руский 

Стандарт" 

Про 

поновлення 

на роботі та 

виплату 

заробітної 

плати за час 

вимушеного 

прогулу 

Триває 

судовий 

розгляд, 

рішення 

по справі 

не 

прийнято. 

Солом'янський 

районний суд 

м. Києва 

 

 

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та 

результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про 

результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі 

аналітичної довідки в довільній формі 

Iншої iнформацiї, яка може бути iстотною для оцiнки фiнансового стану емiтента не має.  
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13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську 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: 
33490 63378 9556 22250 43046 85637 

будівлі та 

споруди 
0 0 9556 22250 9556 22250 

машини та 

обладнання 
22137 38200 0 0 22137 38200 

транспортні 

засоби 
527 930 0 0 527 930 

інші 10826 24248 0 0 10826 24248 

2. Невиробничого 

призначення: 
0 9 0 0 0 9 

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 0 9 0 0 0 9 

Усього 33490 63387 9556 22250 43046 85637 

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. 

 

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

 

Найменування 

показника 
За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість 

чистих активів (тис. 

грн)  

204838 188076 

Статутний капітал (тис. 

грн.)  
183000 133000 

Скоригований 

статутний капітал (тис. 

грн)  

183000 133000 
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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.  
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14. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових 

цінних паперів 

Дата реєстрації випуску 

Номер 

свідоцтва про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

особи гаранта 

Ідентифікаційний код 

за ЄДРПОУ гаранта 

Місцезнаходження 

гаранта 

1 2 3 4 5 

17.08.2011 119/2/11-Т 
ЗАО "Банк 

Русский Стандарт" 
- 

Росiя - - м. Москва 

Ткацька, буд,36 

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 

С 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 С (надалi – «Бенефiцiар») суму заборгованостi Принципала, що 

дорiвнює номiнальнiй вартостi Облiгацiй серiї С, що пiдлягає виплатi, та/або сумi 

вiдсоткового доходу за Облiгацiями серiї С, нарахованого вiдповiдно до умов випуску 

та обiгу Облiгацiй серiї С. 
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ІНФОРМАЦІЯ 

про стан корпоративного управління 

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки? 

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

1 2012 5 4 

2 2011 7 6 

3 2010 4 3 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів 

останнього разу?  

 
Так Ні 

Реєстраційна комісія  
 

X 

Акціонери  X 
 

Реєстратор  
 

X 

Депозитарій  
 

X 

Інше (запишіть):  Ні 

 

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

участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?  

 
Так Ні 

Державна 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):  Ні 

 

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

 
Так Ні 

Реорганізація  
 

X 

Внесення змін до статуту товариства  
 

X 

Прийняття рішення про зміну типу товариства  
 

X 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства  X 
 

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства  
 

X 

Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення 

їх повноважень   
X 

Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про 
 

X 
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дострокове припинення їх повноважень 

Інше (запишіть):  Ні 

 

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?  
 

28. 

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 або відділ, що відповідає за 

 роботу з акціонерами? (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?  



39 

 

 
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? (так/ні) 

Так. 

 

 

 

Кількість членів ревізійної комісії: 

 3 осіб.  

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом 

останніх трьох років?  

1.  

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів 

загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління? 

 

Загальні збори 

акціонерів 

Засідання 

наглядової 

ради 

Засідання 

правління 

Члени правління (директор)  Ні Ні Ні 

Загальний відділ  Ні Ні Ні 

Члени наглядової ради (голова наглядової ради)  Ні Ні Ні 

Юридичний відділ (юрист)  Так Так Так 

Секретар правління  Ні Ні Ні 
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Секретар загальних зборів  Ні Ні Ні 

Секретар наглядової ради  Ні Ні Ні 

Корпоративний секретар  Ні Ні Ні 

Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами  Ні Ні Ні 

Інше(запишіть): Апарат правлiння банку.  Ні Ні Ні 

 

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 Так Ні 

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

Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи 

бюджету  
Так Ні Так Ні 

Обрання та відкликання голови правління  Ні Так Ні Ні 

Обрання та відкликання членів правління  Ні Так Ні Ні 

Обрання та відкликання голови наглядової ради  Так Ні Так Ні 

Обрання та відкликання членів наглядової ради  Так Ні Так Ні 

Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії  Так Ні Так Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та членів 

правління  
Ні Так Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та членів 

наглядової ради  
Так Ні Так Ні 

Прийняття рішення про притягнення до майнової 

відповідальності членів правління  
Ні Ні Ні Так 

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій  Так Ні Так Ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення 

власних акцій  
Так Ні Так Ні 

Затвердження 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?  
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Так Ні 

Положення про загальні збори акціонерів  
 

X 

Положення про наглядову раду  X 
 

Положення про виконавчий орган (правління)  X 
 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства  
 

X 

Положення про ревізійну комісію  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. 

 

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 

ДКЦПФР 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 бухгалтерського обліку? (так/ні)  

Так. 

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного 

товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?  
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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 
 

Правління або директор  
 

X 

Інше (запишіть)  Не має. 

 

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  X 
 

Наглядова рада  
 

X 

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства  X 
 

Стороння компанія або сторонній консультант  
 

X 

Перевірки не проводились  
 

X 

Інше (запишіть)  Не має. 

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія 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)  Не має. 
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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. X 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних 

трьох років*?  

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором  
 

Так, плануємо розпочати переговори  
 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році  
 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років  
 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років  
 

Не визначились  X 

 

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. 

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній 

системі України (далі - особа)?  

 
Так Ні 

Не задовольняв професійний рівень особи  
 

X 

Не задовольняли умови договору з особою  
 

X 

Особу змінено на вимогу: 
 

акціонерів X 
 

суду 
 

X 

Інше (запишіть) Не має. 

 

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

управління? (так/ні)  

Ні. 
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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. 

Інформація 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  

Інформація відсутня. 

Звіт про корпоративне управління* 

Мета провадження діяльності фінансової установи 

Банк здiйснює свою дiяльнiсть з метою отримання прибутку в iнтересах Банку та його 

акцiонерiв, а також з метою участi в економiчному i соцiальному розвитку України шляхом 

сприяння пiдприємництву, залучення вiтчизняних та iноземних iнвестицiй, банкiвських 

технологiй i технiки, удосконалення кредитно-фiнансових ти зовнiшньоекономiчних вiдносин. 

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

фінансовою установою), 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. 

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. 

Вiдсутня iнформацiя, щодо наявностi зазначених порушень. 

Заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової 

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

відсутність таких заходів. 

Застосуваня до банку заходiв впливу з боку державної влади - вiдсутнi. 

Наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові 

характеристики або 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: 1) органiзацiйну структуру управлiння ризиками; 2) базу 

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

регламентацiї процесiв управлiння ризиками; 3) iнформацiйну систему, що забезпечує 

дiяльнiсть Банку у сферi контролю та монiторингу ризикiв; 4) систему регулярної звiтностi 

стосовно рiвнiв ризикiв. Департамент контролю ризикiв Департамент контролю ризикiв 

функцiонує на засадах диференцiйованого пiдходу до управлiння та контролю за 

рiзноманiтними видами ризикiв. Департамент контролю ризикiв є незалежним вiд бiзнес-
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структур та iнших пiдроздiлiв Банку та пiдпорядковується безпосередньо Головi Правлiння. 

Представники Департаменту контролю ризикiв входять до складу Правлiння Банку, 

Кредитного комiтету Банку та Комiтету з управлiння активами та пасивами Банку.  

Інформація щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього 

аудиту (контролю). 

В банку функцiонує служба внутрiшнього аудиту, що пiдпорядковується Спостережнiй 

радi. Служба внутрiшнього аудиту дiє вiдповiдно до Положення, затвердженого 

Спостережною радою, та виконує наступнi функцiї: 

1. Наглядає за поточною дiяльнiстю банку;  

2. Перевiряє результати поточної фiнансової дiяльностi банку;  

3. Контролює дотримання законiв, нормативно-правових актiв НБУ та рiшень органiв 

управлiння банку;  

4. Аналiзує iнформацiю та вiдомостi про дiяльнiсть банку, професiйну дiяльнiсть 

працiвникiв, випадки перевищення повноважень посадовими особами банку. Щоквартально 

Служба внутрiшнього аудиту надає Спостережнiй радi висновки та пропозицiї за результатами 

здiйснених перевiрок.  

Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті 

фінансової установи розмір, або їх відсутність. 

Факти вiдсутнi. 

Результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що 

перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір. 

Iнформацiя вiдсутня. 

Інформація про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-

фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року, або їх відсутність. 

Iнформацiя вiдсутня. 

Інформація про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне 

регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку. 

Iнформацiя вiдсутня. 

Інформація про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, 

призначеного протягом року. 

Протягом року зовнішний аудитор не змінювався.  

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської 

діяльності. 

 

Повне найменування: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма 

«Актив-Аудит». Код за ЄДРПОУ: 30785437. Мiсцезнаходження: м. Київ, вул. Генерала 

Наумова, 23-б.  

 

Перелік аудиторських послуг: 

• Аудит бухгалтерської й фiнансової звiтностi органiзацiй будь-яких форм власностi, у тому 

числi з iноземними iнвестицiями, по нацiональних i мiжнародних стандартах. 

• Комплексний аудиторський супровiд, що включає аудит фiнансової звiтностi, з наданням 

аудиторського висновку, консультацiйне обслуговування з питань фiнансово - господарської 

дiяльностi, у тому числi: розв'язок спiрних методологiчних питань в областi постановки й 

ведення бухгалтерського й податкового облiку, оптимiзацiя документообiгу й 

налогобложения. 

 • Проведення податкових оглядiв i податкове планування, захист iнтересiв клiєнта в судових 
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iнстанцiях.  

• Погодженi аудиторськi процедури: o оцiнка ефективностi систем внутрiшнього контролю o 

оцiнка ефективностi функцiонування системи керування o оцiнка ефективностi iнформацiйних 

систем ( It-Технологiй) o оцiнка системи бухгалтерського облiку o економiчнi експертизи.  

 

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

аудиторські послуги фінансовій установі. 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма «Актив-Аудит» надає 

аудиторські послуги ПАТ "Банк Руский Стандарт" з 2008 року. 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, 

що надавалися фінансовій установі протягом року. 

Діяльність зовнішнього аудитора відповідає принципам професійної незалажної оцінки, 

надання послуг відбувається згідно переліку пунктів договору. 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту 

інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора. 

 Конфліктів інтересів ПАТ "Банк Руский Стандарт" та ТОВ "Аудиторська фірма "Актив-

Аудит" не було. 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій 

установі протягом останіх п`яти років. 

     За останні п'ять років ротації зовнішнього аудитора не відбувалося. 

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. 

До ТОВ "Аудиторська фірма "Актив-аудит" Аудиторською палатою України стягнення 

протягом 2012 року не застосовувались. 

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, 

наявність механізму розгляду скарг. 

Розроблений ряд Функціонально-технічної документації, який регулює механізм розгляду 

скарг споживачів фінансових послуг. Зокрема для розгляду скарг споживачів створено 

окремий спеціально уповноважений підрозділ – Управління клієнтської підтримки. 

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, 

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

розглядати скарги. 

 

Уповноваженою особою фінансової установи щодо розгляду скарг споживачів  фінансових 

послуг призначено - Туровську Ірину Валентинівну. 

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). 

 

Кількість скарг стосовно надання фінансових послуг, що надійшли за 2012 р., становить  

34 скарги. Усі скарги задоволені фінансовою установою. Скарги мають характер 

оскарження умов та та нарахувань за укладеними договорами між споживачем фінансових 

послуг та фінансовою установою. 
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Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, 

наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та 

результати їх розгляду. 

 

 Справа №  2610/23981/2012: Провадження № 2/2610/9090/2012. Дата відкриття 

провадження 22.11.2012. Позивач - Шабошов Петро Олексійович. – ПАТ «Банк Руский 

Стандарт». Про визнання правочину нікчемниим та відшкодування збитків, завданих 

внаслідок нікчемного правочину. Триває судовий розгляд, рішення по справі не прийнято. 

Шевченківський районний суд м. Києва. 
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Річна фінансова звітність 

Звіт про фінансовий стан (Баланс) 

за станом на 01.01.2013   

  (число, місяць, рік)   

 

Назва статті Примітки Звітний рік Попередній рік 

1 2 3 4 

АКТИВИ 

Грошові кошти та їх еквіваленти 6 305332 190986 

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 0 0 

Кредити та заборгованість клієнтів 10 2324462 1087820 

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 
 

7773 1680 

Гудвіл 15 0 0 

Основні засоби та нематеріальні активи 16 85637 43046 

Інші фінансові активи 17 21437 26655 

Інші активи 18 11074 11885 

Необоротні активи, утримувані для продажу, та 

активи групи вибуття 
19 0 0 

Усього активів 
 

2755715 1362081 

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 

Кошти банків 20 1341887 775998 

Кошти клієнтів 21 922542 225742 

Боргові цінні папери, емітовані банком 22 0 101459 

Інші залучені кошти 23 0 0 

Зобов’язання щодо поточного податку на прибуток 
 

10538 26 

Відстрочені податкові зобов’язання 
 

0 0 

Резерви за зобов’язаннями 24 0 0 

Інші фінансові зобов'язання 25 35562 20228 

Інші зобов'язання 26 22001 8717 

Субординований борг 27 218347 41835 



49 

 

Зобов'язання групи вибуття 19 0 0 

Усього зобов'язань 
 

2550877 1174005 

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ 

Статутний капітал 28 183000 133000 

Емісійні різниці 28 0 0 

Незареєстровані внески до статутного капіталу 
 

0 50000 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 
 

-171916 -181377 

Резервні та інші фонди банку 
 

193754 186453 

Резерви переоцінки 29 0 0 

Неконтрольована частка3 
 

0 0 

Усього власного капіталу 
 

204838 188076 

Усього зобов'язань та власного капіталу 
 

2755715 1362081 

 

Затверджено до випуску та підписано       
 

25.02.2013 року   КеКерівник    ______________ 
              

  Дорошенко I.В. 

  

 

 

       

Омельчук С.В., тел (044) 3909586 
 

Головний бухгалтер _______ 

 
            Мiщенко С.М. 

(прізвище виконавця, номер телефону)      
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Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід 

(Звіт про фінансові результати) 

за 2012 рік 

 

Найменування статті Примітки Звітний рік Попередній рік 

1 2 3 4 

Процентні доходи 31 619590 227990 

Процентні витрати 31 -209839 -47780 

Чистий процентний дохід/(Чисті процентні 

витрати)  
409751 180210 

Комісійні доходи 32 90904 26769 

Комісійні витрати 32 -26046 -12707 

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 

 
0 0 

Результат від продажу цінних паперів у портфелі 

банку на продаж 
11 0 0 

Результат від операцій з іноземною валютою 
 

-25167 -16044 

Результат від переоцінки іноземної валюти 
 

-662 633 

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 -126824 -25211 

Відрахування до резерву під знецінення 

дебіторської заборгованості та інших фінансових 

активів 

17, 18 -6554 -1441 

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 50469 9974 

Адміністративні та інші операційні витрати 34 -350791 -204934 

Частка в прибутку/(збитку) асоційованих 

компаній 
13 0 0 
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Прибуток/(збиток) до оподаткування 
 

15080 -42751 

Витрати на податок на прибуток 35 -5619 613 

Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває 
 

0 0 

Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності 

після оподаткування 
19 0 0 

Прибуток/(збиток) за рік 
 

9461 -42138 

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 
 

9461 -42138 

  

Прибуток (збиток), що належить: 
 

власникам банку 
 

9461 -42138 

неконтрольованій частці 
 

0 0 

  

Усього сукупного доходу, що належить: 
 

власникам банку 
 

9461 -42138 

неконтрольованій частці 
 

0 0 

  

Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що 

триває: 
36 

 

чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 
 

230,17 -1267,31 

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 36 
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власникам банку: 

чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 

за рік  
230.17 -1267.31 

скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну 

просту акцію за рік  
0 0 

 

 

Затверджено до випуску та підписано       
 

25.02.2013року 
 

  КеКерівник __________          Дорошенко I.В. 

         

Омельчук С.В., тел (044) 3909586   
Головний 

бухгалтер_________ 

 

Мiщенко С.М. 

(прізвище виконавця, номер телефону)      
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Звіт про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал) 

за 2012 рік 

 

Найменуван

ня статті 

При

мітк

и 

Належить власникам банку 

Неконтр

ольован

а частка 

Усього 

власног

о 

капітал

у 

статутни

й 

капітал 

емісій

ні 

різниц

і 

*) 

резервні, 

інші фонди 

та резерви 

переоцінки 

**) 

нерозподілен

ий прибуток 
усього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Залишок на 

кінець періоду, 

що передує 

попередньому 

періоду (до 

перерахунку) 

 
133000 0 120039 -139239 113800 0 113800 

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 0 120039 -139239 113800 0 113800 

Усього 

сукупного 

доходу 

29 0 0 0 -42138 -42138 0 -42138 

Емісія акцій: 28 
       

номінальна 

вартість 
9 0 50000 0 0 50000 0 50000 

емісійний дохід 9 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 66414 0 66414 0 66414 

Залишок на 

кінець 

попереднього 

періоду 

 
133000 50000 186453 -181377 188076 0 188076 
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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 

анулювання 28 
       

Об'єднання 

компаній  
0 0 0 0 0 0 0 

Дивіденди 37 0 0 7301 0 7301 0 7301 

Залишок на 

кінець звітного 

періоду 
 

183000 0 193754 -171916 204838 0 204838 

 

*) Стовпчик "Емiсiйнi рiзницi" слiд читати - "Не зареєстрованi внески до статутного 

капiталу".  

**) Стовпчик "Резервнi, iншi фонди та резерви переоцiнки" слiд читати - "Інші внески 

акціонерів в капітал банку".  

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

 

 

Затверджено до випуску та підписано 

 
      

 

25.02.2013 року 
  

Керівник _____________ Дорошенко I.В. 

 

  
       

 

Омельчук С.В., тел (044) 3909586 
  Головний бухгалтер ____________ Мiщенко С.М. 

(прізвище виконавця, номер телефону)      



55 

 

Звіт про рух грошових коштів за прямим методом за 2012 рік 

 

Назва статті Примітки Звітний рік Попередній рік 

1 2 3 4 

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: 

Процентні доходи, що отримані 
 

474002 142291 

Процентні витрати, що сплачені 
 

-209839 -40450 

Комісійні доходи, що отримані 
 

232215 91278 

Комісійні витрати, що сплачені 
 

-26046 -12707 

Результат операцій з торговими цінними 

паперами  
0 0 

Результат операцій з фінансовими 

похідними інструментами  
0 0 

Результат операцій з іноземною валютою 
 

-25490 -15446 

Інші отримані операційні доходи 
 

50468 9952 

Витрати на утримання персоналу, 

сплачені  
-213818 -113843 

Адміністративні та інші операційні 

витрати, сплачені  
-103609 -76773 

Податок на прибуток, сплачений 
 

-1710 -65 

Грошові кошти отримані/ (сплачені) від 

операційної діяльності до змін в 

операційних активах та зобов'язаннях 
 

176173 -15763 

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  
804 14611 

Чисте (збільшення)/зменшення кредитів 

та заборгованості клієнтів  
-1363466 -792365 

Чисте (збільшення)/зменшення інших 

фінансових активів  
0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення інших 

активів  
2629 394 

Чисте збільшення/(зменшення) коштів 

банків  
565883 507593 

Чисте збільшення/(зменшення) коштів 

клієнтів  
696086 183212 

Чисте збільшення/(зменшення) боргових 
 

-101459 101459 
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цінних паперів, що емітовані банком 

Чисте збільшення/(зменшення) резервів за 

зобов'язаннями  
0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) інших 

фінансових зобов'язань            *) 
9, 17 21436 17789 

Чисті грошові кошти, що отримані/ 

(використані) від операційної 

діяльності 
 

-178087 32693 

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 -68249 -31588 

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 
 

-68249 -31588 

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: 

Емісія простих акцій 26 0 50000 

Емісія привілейованих акцій 26 0 0 

Інші внески акціонерів, крім емісії акцій 26, 27 7301 66414 

Викуп власних акцій 26 0 0 

Продаж власних акцій 26 0 0 

Отримання субординованого боргу 25 177157 5318 

Погашення субординованого боргу 25 0 0 
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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  
184458 121732 

Вплив змін офіційного курсу 

Національного банку України на 

грошові кошти та їх еквіваленти 
 

51 64 

Чисте збільшення/(зменшення) грошових 

коштів та їх еквівалентів  
114346 107138 

Грошові кошти та їх еквіваленти на 

початок періоду  
190986 83848 

Грошові кошти та їх еквіваленти на 

кінець періоду 
6 305332 190986 

 

      Рядок «Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових зобов’язань»  слід читати – «Інші   

       зобов’язання». 

 

 

Затверджено до випуску та підписано       
 

25.02.2013 року   Керівник___________ Дорошенко I.В. 

         

 

Омельчук С.В., тел (044) 3909586 
  

Г Головний  

бухгалтер __________ 

 

Мiщенко С.М. 

(прізвище виконавця, номер телефону)     
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Звіт про рух грошових коштів за непрямим методом 

за 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 
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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 
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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 

 

Затверджено до випуску та 

підписано 
      

 

25.02.2013 року   Керівник Дорошенко I.В. 

 

  
      

(підпис, ініціали, 

прізвище) 

Омельчук С.В., тел (044) 3909586   
Головний 

бухгалтер  
Мiщенко С.М. 

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

прізвище) 
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Інформація щодо аудиторського висновку 
Аудиторський 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 2012 року вiдповiдно 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. 

Згiдно з вимогами «Положення щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаються до 

Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами 

та професiйними учасниками фондового ринку», затвердженого рiшенням Державної комiсiї з 

цiнних паперiв та фондового ринку №1528 вiд 19 грудня 2006 року, «Вимог до аудиторського 

висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй 

мiсцевої позики), затвердженого рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового 

ринку №1360 вiд 29.09.2012 року, наводимо наступну iнформацiю: 

1. Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма «АКТИВ-АУДИТ» 

проводився аудит на пiдставi Договору про надання послуг з проведення аудиторської 

перевiрки ПАТ «Банк Руский Стандарт» №260 вiд 29.10.2012 р. Дата проведення аудиту з 

01.11.2012 р. по 28.02.2013 р. 

2. Основнi вiдомостi про емiтента: 

Повне найменування: 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 

Державна адмiнiстрацiєю, 06.08.2008 року. Внесений до Державного реєстру банкiв 28.02.2006 

року за номером 305. Банкiвська лiцензiя №226 вiд 04.11.2012 р. та генеральна лiцензiя на 

здiйснення валютних операцiй № 226-3 21.05.2012 р.  

3. Вартiсть чистих активiв Банку становить 204 838 тис.грн., та є бiльшою вiд розмiру 

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

України. 

4. Суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою 

iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з 

фiнансовою звiтнiстю, аудиторами не встановлено. 

5.  Вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства», Закону України «Про банки 

i банкiвську дiяльнiсть», у 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. 

6.  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. 

 

7. Розкриття інформації за видами активів, зобов’язань та власний капітал 

 

Баланс Банку станом на кінець дня 31.12.2012 року порівняно з 2011 роком мав наступну 

структуру: 
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 2012р. Питома 

вага % 

2011р. Питома 

вага % Зміни в 

рази 

порівняно 

з 2011 

роком 

Зміна в 

абсолютних 

величинах 

порівняно з 

2011 роком 

Активи             

Грошові кошти та їх 

еквіваленти 305 332 11 190 986 14 1,6 114 346 

Кредити та 

заборгованість 

клієнтів 2324462 84 1087820 80 2,1 1 236 642 

Цінні папери в 

портфелі банку на 

продаж 9 0 0 0 0,0 9 

Інвестиції в 

асоційовані компанії 0 0 9 0 0,0 -9 

Основні засоби та 

нематеріальні активи 85 637 3 43 046 3 2,0 42 591 

Відстрочені 

податкові активи 7 773 0 1 680 0 4,6 6 093 

Інші фінансові 

активи 21 428 1 26 655 2 0,8 -5 227 

Інші активи 11 074 0 11 885 1 0,9 -811 

Усього активи 2 755 715 100 1 362 081 100 2 1 393 634 

            0 

Зобов’язання            0 

Кошти банків  1 341 887 53 775 998 66 1,7 565 889 

Кошти клієнтів 922 542 36 225 742 19 4,1 696 800 

Зобов’язання щодо 

поточного податку на 

прибуток 10 538 0 26 0 405,3 10 512 

Випущені боргові 

цінні папери 0 0 101 459 9 0,0 -101 459 

Субординований 

борг 218 347 9 41 835 4 5,2 176 512 

Інші  фінансові 

зобов’язання  35 562 1 20 228 2 1,8 15 334 

Інші зобов’язання 22 001 1 8 717 1 2,5 13 284 

Усього зобов’язання 2550877 100 1174005 100 2,2 1 376 872 

            0 

Капітал           0 

Статутний капітал 183 000 89 133 000 71 1,4 50 000 

Незареєстрованні 

внески до статутного 

капіталу  -   50 000 27     

Інші внески 

акціонерів до 

капіталу 193 754 95 186 453 99 1,0 7 301 

Непокритий збиток (171 916) -84 (181 377) -96     

Усього капіталу 204 838 100 188 076 100 1,1 16 762 

Усього капіталу та 

зобов’язань 2 755 715   1 362 081       
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Як наведено вище в активах Банку найбільша сума  - це кредити та заборгованість клієнтів -  

84% від суми активів (минулий рік 80%), грошові кошти та їх еквіваленти становлять 11% від 

активів (минулий рік 14%). Основні засоби становлять 3% активів. 

Протягом 2012 року відбулись наступні зміни активів: 

 Грошові кошти та їх еквіваленти порівняно з минулим роком збільшились в 1, 6 рази, 

або на 114 346 тис.грн.; 

 Кредити та заборгованість клієнтів порівняно з минулим роком збільшились в 2,1 рази, 

або на 1 236 642 тис.грн.; 

 Основні засоби та нематеріальні активи порівняно з минулим роком збільшились в 2 

рази, або на 42 591 тис.грн.; 

 Інші фінансові активи порівняно з минулим роком зменшились в 0,2 рази, або на 

(5 227) тис.грн.; 

 Інші активи порівняно з минулим роком зменшились в 0,1 раз, або на (811) тис.грн. 

 

У складі зобов’язань виникли наступні зміни: 

 Кошти банків порівняно з попереднім періодом збільшились в 1,7 рази, або на 565 889 

тис.грн.; 

 Кошти клієнтів  порівняно з попереднім періодом збільшились в 4,1 рази, або на 

696 800 тис.грн.; 

 Банк у звітному році погасив заборгованість за цінними паперами власного боргу в 

сумі 101 459 тис.грн. 

 Субординований борг порівняно з попереднім періодом збільшився в 5,2 рази, або на 

176 512 тис.грн.; 

 Інші фінансові зобов’язання порівняно з минулим роком збільшились в 1,8 рази, або на 

15 334 тис.грн.; 

 Інші зобов’язання порівняно з попереднім періодом збільшились в 2,5 рази, або на 

13 284 тис.грн.; 

Станом на кінець дня 31 грудня 2012 року: 

- активи Банку становили -   2 755 715 тис.грн.; 

- зобов’язання становили -  2 550 877  тис.грн.; 

- власний (балансовий) капітал складав 204 838 тис.грн., в тому числі статутний фонд 

(капітал) –  183 000  тис.грн. 

Регулятивний капітал Банку на звітну дату складав 325 707  тис.грн. Адекватність 

регулятивного капіталу станом на кінець дня 31.12.2012 року – 11,81%.  

Станом на кінець дня 31.12.2012 року власний (балансовий) капітал Банку складає  204 838  

тис.грн., в тому числі: 

- статутний капітал  – 183 000 тис.грн.; 

- нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -  (171 916)  тис.грн.; 

- Інші внески акціонерів до капіталу – 193 754  тис.грн.. 

8. Розкриття iнформацiї щодо обсягу чистого прибутку  

Чистий прибуток за результатами 2012 року склав 9 461 тис. грн. Чистий процентний дохiд  

становить 264 163 тис.грн., чистий комiсiйний дохiд становить 210 446 тис.грн. 

 непроцентнi витрати становлять (357 345) тис.грн. Чистий прибуток на одну просту акцiю  

– 230,17 грн. 

9. Вiдповiднiсть розмiру статутного фонду (капiталу) установчим документам, сплата 

статутного фонду (капiталу) 

Статутний капiтал Банку станом на кiнець дня 31.12.2012 року становив 183 000 (сто  

тридцять три) мiльйони гривень, що вiдповiдає установчим документам. Статутний фонд  

(капiтал) сплачений грошовими коштами у встановленi законодавством термiни у повному  

розмiрi. 
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Попередня емiсiя. 

На позачергових Загальних зборах акцiонерiв Банку вiд 05.09.2011р. (Рiшення акцiонера 

Банку №5 ЗАТ «Банк Русский Стандарт» (Росiя) вiд 05.09.2011р.) було прийнято рiшення про 

збiльшення розмiру статутного капiталу ПАТ «Банк Руский Стандарт» на суму 50 000 000,00 

грн. (п’ятдесят мiльйонiв гривень) до загального розмiру 183 000 000,00 грн. (сто вiсiмдесят 

три мiльйони гривень) за рахунок закритого (приватного) розмiщення 12 500 шт. простих 

iменних акцiй номiнальною вартiстю по 4 000 грн.  

Додатковий випуск акцiй зареєстрований в Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та 

фондового ринку 13.10.2011р., реєстрацiйний номер свiдоцтва №471/1/2011, дата видачi 

свiдоцтва – 15.05.2012р. 

Оплата акцiй, що додатково розмiщувалися, пiдтверджується наступним платiжним 

документом: 

• меморiальний ордер №6 вiд 08.11.2011р. на суму 50 000 000,00 грн., платник – ЗАТ «Банк 

Русский Стандарт». 

Акцiї Банку реалiзовувалися за номiнальною вартiстю. 

Нова редакцiя Статуту Банку затверджена рiшенням №6 єдиного акцiонера ПАТ «Банк 

Руский Стандарт», погоджена Нацiональним банком України 30.03.2012р. Державну 

реєстрацiю дiючої редакцiї Статуту Банку проведено Державним реєстратором 

Шевченкiвської районної у мiстi Києвi державної адмiнiстрацiї 04.05.2012р.  

Поточна емiсiя. 

24 грудня 2012 року єдиний акцiонер Банку ЗАТ «Банк Русский Стандарт» (Росiя) прийняв 

рiшення №5 про збiльшення розмiру статутного капiталу ПАТ «Банк Руский Стандарт» на 

суму 100 000 000,00 грн. (сто мiльйонiв гривень) до загального розмiру 283 000 000,00 грн. 

(двiстi вiсiмдесят три мiльйони гривень) за рахунок закритого (приватного) розмiщення 25 000 

шт. простих iменних акцiй номiнальною вартiстю по 4 000 грн. 

29 сiчня 2013 року Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку 

зареєстровано випуск 25 000 (двадцять п’ять тисяч) простих iменних акцiй Банку на суму 100 

000 000 (сто мiльйонiв) гривень 00 копiйок, номiнальною вартiстю однiєї акцiї 4 000 (чотири 

тисячi) гривень 00 копiйок, про що видано Тимчасове свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй 

(реєстрацiйний №18/1/2013-Т). 

04 лютого 2013 року Публiчним акцiонерним товариством «Нацiональний депозитарiй 

України» присвоєно випуску акцiй Банку, щодо якого видане Тимчасове свiдоцтво про 

реєстрацiю випуску акцiй (реєстрацiйний №18/1/2013-Т, дата реєстрацiї 29 сiчня 2013 року), 

мiжнародний iдентифiкацiйний номер та видано Виписку з реєстру кодiв цiнних паперiв. 

08 лютого 2013 року Публiчним акцiонерним товариством «Нацiональний депозитарiй 

України» депоновано тимчасовий глобальний сертифiкат (реєстрацiйний номер 18/1/2013-Т 

вiд 07 лютого 2013 року) щодо випуску акцiй Банку, вiдносно якого Банку було видане 

Тимчасове свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй (реєстрацiйний №18/1/2013-Т, дата 

реєстрацiї 29 сiчня 2013 року). 

10. Стан виконання зобов’язань за борговими та iпотечними цiнними паперами 

Станом на кiнець дня 31.12.2012 р. Банк не має зобов’язань за iпотечними цiнними паперами. 

30.06.2011 року єдиний акцiонер Банку прийняв рiшення про здiйснення вiдкритого 

(публiчного) розмiщення облiгацiй ПАТ «Банк Руский Стандарт» iменних, вiдсоткових, 

забезпечених гарантiєю ЗАТ «Банк Русский Стандарт» серiї «С» в кiлькостi 200 000 штук, 

номiнальною вартiстю 1,0 тис.грн., з вiдсотковою ставкою 14% рiчних. Зобов’язання за 

цiнними паперами виконанi в повному обсязi. 

11. Особлива iнформацiя про емiтента, вiдповiдно до частини першої статтi 41 Закону 

України «Про цiннi папери та фондовий ринок»: 

Вiдомостi про прийняття рiшення про розмiщення цiнних паперiв на суму, що перевищує 

25 вiдсоткiв статутного капiталу. 

Згiдно рiшення № 5 вiд 24.12.2012 р. єдиного акцiонера Публiчного акцiонерного 

товариства «Банк Руский Стандарт» – Закрите акцiонерне товариство «Банк Русский 

Стандарт», яке володiє у сукупностi 45 750 (сорок п’ять тисяч сiмсот п’ятдесят) простими 
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iменними акцiями (голосами) Банку, що складає 100 % (сто вiдсоткiв) вiд загальної кiлькостi 

акцiй Банку, прийнято рiшення щодо збiльшення розмiру статутного капiталу Банку на суму 

100 000 000 (сто мiльйонiв) гривень 00 копiйок до 283 000 000 (двiстi вiсiмдесяти трьох 

мiльйонiв) гривень 00 копiйок шляхом приватного розмiщення додаткових акцiй iснуючої 

номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв. На виконання цього здiйснено приватне 

розмiщення 25 000 (двадцять п’ять тисяч) простих iменних акцiй на суму 100 000 000 (сто 

мiльйонiв) гривень 00 копiйок номiнальною вартiстю однiєї акцiї 4 000 (чотири тисячi) 

гривень 00 копiйок та затверджено рiшення про приватне розмiщення акцiй. 

Iнформацiя про факти лiстингу / делiстингу цiнних паперiв на фондовiй бiржi 

Згiдно листа ПрАТ «Фондова бiржа ПФТС» (вих. № 0269 вiд 28.02.2012) 28 лютого 2012 року 

емiтенту – ПАТ «Банк Руский Стандарт» стало вiдомо, що операцiйним управлiнням ПрАТ 

«Фондова бiржа ПФТС» було прийнято рiшення (№ 2802/2012/4 вiд 28.02.2012) про 

припинення торгiвлi цiнними паперами з наступним виключенням iз Бiржового Списку цiнних 

паперiв ПАТ "Банк Руский Стандарт" у вiдповiдностi з пунктом 5.21.8 Правил ПрАТ 

«Фондова бiржа ПФТС». Рiшення набрало чинностi з 29 лютого 2012 р.  

Iнформацiя про змiну складу посадових осiб емiтента. 

14.03.2012 року прийнято на посаду Наказом № 490-К вiд 14.03.2012 року та Протоколом 

№ 4 вiд 14.03.2012 р. засiдання Спостережної Ради прийнято рiшення про прийняття на посаду 

Начальника Фiнансового управлiння – Члена Правлiння ПАТ «Банк Руский Стандарт» - 

Приходька Iгоря Валерiйовича з 14.03.2012 р. 

18.05.2012 року Рiшенням №2 єдиного акцiонера ПАТ «Банк Руский Стандарт» вiд 18 

травня 2012 року прийнято рiшення про припинення з 18 травня 2012 повноваження всiх 

членiв Ревiзiйної комiсiї Банку, а саме: члена Ревiзiйної комiсiї Банку - Прокопенко Алли 

Валерiйвни, прийнято рiшення обрати з 18.05.2012 року строком на 3 (три) роки Члена 

Ревiзiйної комiсiї Парамонова Олександра Валерiйовича; прийнято рiшення про припинення з 

18 травня 2012 повноваження Голови Ревiзiйної комiсiї Банку - Аверiної Iрини Рудольфiвни, 

прийнято рiшення обрати з 18.05.2012 року строком на 3 (три) роки Голову Ревiзiйної комiсiї - 

Аверiну Iрину Рудольфiвну; прийнято рiшення про припинення з 18 травня 2012 

повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Банку - Семенової Ольги Володимирiвни, прийнято 

рiшення обрати з 18.05.2012 року строком на 3 (три) роки Члена Ревiзiйної комiсiї Семенову 

Ольгу Володимирiвну.  

25.07.2012 року Спостережною радою ПАТ «Банк Руский Стандарт» (Протокол №13) 

прийнято рiшення про призначення Пахомова Олега Вiкторовича на посаду Директора 

Департаменту контролю ризикiв - Члена Правлiння ПАТ «Банк Руский Стандарт». 

22.10.2012 року Наказом № 2167-К вiд 22.10.2012 року та Протоколом № 17 вiд 22.10.2012 р. 

засiдання Спостережної Ради прийнято рiшення про звiльнення з посади Начальника 

Кредитного управлiння - Члена Правлiння ПАТ «Банк Руский Стандарт» - Комашко Олени 

Леонiдiвни. 

20.11.2012 року Наказом № 2459-К вiд 20.11.2012 року та Протоколом № 40 вiд 20.11.2012 р. 

засiдання Правлiння банку прийнято рiшення про звiльнення з посади Головного бухгалтера - 

заступника начальника Фiнансового управлiння ПАТ "Банк Руский Стандарт" - Гулової 

Олександри Вiкторiвни. 

До узгодження Нацiонального банку України наказом № 2476-К вiд 21.11.2012 року та 

Протоколом № 40 вiд 20.11.2012 р. Правлiнням банку прийнято рiшення про призначення 

21.11.2012р. Мiщенко Свiтлани Миколаївни на посаду головного бухгалтера - заступника 

начальника Фiнансового управлiння ПАТ «Банк Руский Стандарт». Строк, на який 

призначено, не визначений. 

Iнших фактiв, якi вiдбулися протягом звiтного перiоду та можуть вплинути на фiнансово-

господарський стан емiтента та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв, 

визначених частиною першою статтi 41 Закону України «Про цiннi папери та фондовий 

ринок», нами не встановлено. 
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Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних 

стандартів фінансової звітності 

Текст приміток 

Основа складання фiнансової звiтностi 

Загальна iнформацiя 

Фiнансова звiтнiсть складена у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової 

звiтностi (“МСФЗ”).  

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 та безповоротної фiнансової допомоги отриманої вiд акцiонерiв банку, 

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

представлення згiдно з МСФЗ. 

Ця фiнансова звiтнiсть складена на основi принципу iсторичної вартостi, за винятком 

зазначеного в основних положеннях облiкової полiтики нижче.  

Фiнансова звiтнiсть представлена в тисячах гривень (“тис. грн.”), за винятком даних в 

розрахунку прибутку на 1 просту акцiю та якщо не зазначено iнше.  

Продовження тексту приміток 

Основнi положення облiкової полiтики. 

Змiни в облiковiй полiтицi. 

Протягом року Банк застосував наступнi переглянутi МСФЗ: 

МСФЗ 7 «Фiнансовi iнструменти: Розкриття iнформацiї»: 

Нова редакцiя була опублiкованi в жовтнi 2010 року i набуває чинностi для рiчних звiтних 

перiодiв, що починаються 1 липня 2011 року. Поправка вимагає розкриття додаткової 

iнформацiї про переданi фiнансових активах з тим, щоб користувачi фiнансової звiтностi 

Банку могли оцiнити ризики пов'язанi з даними активами. Цi змiни вплинули тiльки на 

розкриття iнформацiї i не мали впливу на фiнансове становище або результати дiяльностi 

Банку. 

Iншi поправки наступних стандартiв не надали будь-якого впливу на облiкову полiтику, 

фiнансовий стан i результати дiяльностi Банку : 

• Поправка до МСФЗ (IAS) 12 «Податок на прибуток» - «Вiдкладенi податки - 

Вiдшкодування активiв, що лежать в основi вiдкладених податкiв»; 

• Поправка до МСФЗ (IFRS) 1 «Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової 

звiтностi» - «Значна гiперiнфляцiя та вiдмiна фiксованих дат для компанiй, що вперше 

застосовують МСФЗ». 

Продовження тексту приміток 

Для застосування облiкової полiтики Банку керiвництво використовувало свої судження i 

робило оцiнки щодо визначення сум, визнаних у фiнансовiй звiтностi. Нижче представленi 

найбiльш iстотнi випадки використання суджень та оцiнок: 

Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв. 

Якщо справедлива вартiсть фiнансових активiв та фiнансових зобов'язань, вiдображена в 

звiтi про фiнансовий стан, не може бути визначена на пiдставi цiн на активному ринку, вона 

визначається з використанням рiзних моделей оцiнок, що включають математичнi моделi. 

Вихiднi данi для таких моделей визначаються на пiдставi спостережуваного ринку, якщо таке 

можливо, в iншому випадку, для визначення справедливої вартостi необхiдно застосовувати 
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судження. 

Резерв пiд знецiнення кредитiв. 

Банк регулярно проводить аналiз кредитiв i дебiторської заборгованостi на предмет 

знецiнення. Виходячи з наявного досвiду, Банк використовує своє суб'єктивне судження при 

оцiнцi збиткiв вiд знецiнення в ситуацiях, коли позичальник зазнає фiнансових труднощiв i 

вiдсутнiй достатнiй обсяг фактичних даних про аналогiчних позичальникiв. Банк аналогiчним 

чином оцiнює змiни майбутнiх грошових потокiв на основi спостережуваних даних, що 

вказують на несприятливу змiну в статусi погашення зобов'язань позичальниками в складi 

групи або змiну державних чи мiсцевих економiчних умов, що спiввiдноситься з випадками 

невиконання зобов'язань за активами у складi групи. Керiвництво використовує оцiнки, 

заснованi на iсторичних даних про структуру збиткiв стосовно активiв з аналогiчними 

характеристиками кредитного ризику та об'єктивними ознаками знецiнення за групами 

кредитiв i дебiторської заборгованостi. Виходячи з наявного досвiду, Банк використовує своє 

суб'єктивне судження при коригуваннi спостережуваних даних стосовно групi кредитiв або 

дебiторської заборгованостi для вiдображення поточних обставин. 

Визнання вiдстрочених податкових активiв. 

Станом на 31 грудня 2012 року Банк визнав вiдстрочений податковий актив Враховуючи 

попереднiй досвiд роботи та перспективи у своїй дiяльностi, керiвництво Банку вважає, що 

протягом найближчого перiоду матиме достатньо оподатковуваного прибутку, який дасть 

змогу реалiзувати вiдстрочену податкову пiльгу.  


