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

Чугаєвський Дмитро Вiталiйович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)
30.04.2014

М.П.

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2013 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "Розрахунковий центр з облсуговування договорiв на фiнансових ринках"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
35917889
4. Місцезнаходження
м. Київ , Шевченкiвський, 04107, м.Київ, Тропiнiна, 7-Г
5. Міжміський код, телефон та факс
(044) 585-42-42 (044) 481-00-99
6. Електронна поштова адреса
pyra@settlement.com.ua
II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

30.04.2014
(дата)

2. Річна інформація
опублікована у

Газета "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового
ринку" № 82 (1835)

30.04.2014

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

www.settlement.com.ua
(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

12.05.2014
(дата)

Зміст
1. Основні відомості про емітента:

X

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

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

X

5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру
часток, паїв)

X

7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

X

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу

X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала
протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою)
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за
іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у
складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових
іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та
інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які

складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за
кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які
включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність

X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського
обліку (у разі наявності)

X

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання
зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового
будівництва)

33. Примітки

Iнформацiя про органи управлiння емiтента не заповнена (вiдсутня) вiдповiдно до Положення про
розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням НКЦПФР 03.12.2013 р. №
2826 (далi - Положення), у зв'язку з тим, що емiтент є акцiонерним товариством.
Вiдсутнi у рiчнiй iнформацiї емiтента наступнi вiдомостi (iнформацiя):
вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб, у зв'язку з тим, що протягом звiтного року
уповноваженим органом емiтента не приймалося вiдповiдне рiшення та не створювалися юридичнi
особи;
iнформацiя про рейтингове агентство, у зв'язку з тим, що емiтент не користується послугами
рейтингових агентств.
iнформацiя про засновникiв та/ або учасникiв емiтента - фiзичних осiб та кiлькiсть i вартiсть акцiй
(розмiру часток, паїв), у зв'язку з тим, що серед засновникiв емiтента вiдсутнi фiзичнi особи;
iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента, у зв'язку з тим, що посадовi
особи емiтента не володiють простими iменними акцiями ПАТ "Розрахунковий центр".
У вiдомостях про цiннi папери емiтента вiдсутня наступна iнформацiя:
iнформацiя про облiгацiї емiтента, у зв'язку з тим, що емiтент не здiйснював випуск облiгацiй та
уповноваженими органами емiтента не приймалося вiдповiдне рiшення;
iнформацiя про iншi цiннi папери, у зв'язку з тим, що емiтент не здiйснював випуск iнших цiнних
паперiв та уповноваженими органами емiтента не приймалося вiдповiдне рiшення;
iнформацiя про похiднi цiннi папери, у зв'язку з тим, що емiтент не здiйснював випуск похiдних цiнних
паперiв та уповноваженими органами еiтента не приймалося вiдповiдне рiшення.
iнформацiя про викуп власних акцiй протягом 2013 року, у зв'язку з тим, що Загальними зборами
акцiонерiв ПАТ "Розрахунковий центр" не приймалося вiдповiдне рiшення.
У вiдомостях (iнформацiї) про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента вiдсутня наступна
iнформацiя:
iнформацiя щодо вартостi чистих активiв, у зв'язку з тим, що вiдповiдно до Положення така iнформацiя
не заповнюється емiтентами, що здiйснюють банкiвську дiяльнiсть;
iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та iнформацiя про
собiвартiсть реалiзованої продукцiї, у зв'язку з тим, що емiтент не займається видами дiяльностi, що
класифiкуютьcя як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї,
газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.
Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй, iнформацiя про випуск iпотечних сертифiкатiв, iнформацiя
про основнi вiдомостi про ФОН, у зв'язку з тим, що емiтент не здiйснював випуск iпотечних
сертифiкатiв, iпотечних облiгацiй та сертифiкатiв ФОН та уповноваженим органом емiтента не
приймалося вiдповiдне рiшення.
Фiзичнi особи не надали згоди на розкриття паспортних данних, тому iнформацiя про паспортнi данi
фiзичних осiб вiдсутня.
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "Розрахунковий центр" (протокол вiд 28.03.2013 р. за № 1) були
прийнятi рiшення про змiну типу товариства з приватного акцiонерного товариства на публiчне
акцiонерне товариство та змiну найменування з приватного акцiонерного товариства "Всеукраїнський
депозитарiй цiнних паперiв" на публiчне акцiонерне товариство "Розрахунковий центр з обслуговування
договорiв на фiнансових ринках".

ПАТ "Розрахунковий центр" здiйснює банкiвську дiяльнiсть з 06 вересня 2013 року, вiдповiдно до
виданої Нацiональним банком України лiцензiї на право надання банкiвських послуг вiд 06.09.2013 року
за № 271.
У зв'язку iз набранням чинностi Закону України "Про депозитарну систему України", ПАТ
"Розрахунковий центр" пiсля 12.10.2013 року не здiйснює депозитарну дiяльнiсть депозитарiю цiнних
паперiв та розрахунково-клiрингову дiяльнiсть.

III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
Публiчне акцiонерне товариство "Розрахунковий центр з облсуговування договорiв на фiнансових ринках"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
АГ № 874540
3. Дата проведення державної реєстрації
14.05.2008
4. Територія (область)
м. Київ
5. Статутний капітал (грн)
153100000
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного)
акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
100
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
64.19 Iншi види грошового посередництва
58.29 Видання iншого программного забезпечення
63.11 Оброблення даних, розмiщення iнформацiї на веб-вузлах i пов'язана з ними дiяльнiсть
10. Органи управління підприємства
Емiтент не розкриває iнформацiю про органи управлiння емiтента так як є акцiонерним товариством, вiдповiдно до
вимог Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням НКЦПФР
03.12.2013 р. № 2826.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній
валюті
Головне управлiння Нацiонального банку України по м.Києву та Київськiй областi
2) МФО банку
321024
3) поточний рахунок
32000161101
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
Публiчне акцiонерне товариство "Державний експортно-iмпортний банк України"
5) МФО банку
322313
6) поточний рахунок
15006000010552
12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*
Вид діяльності

Номер
ліцензії

Дата
видачі

Державний
орган, що

Дата
закінчення

(дозволу)
1

2

3

Банкiвська дiяльнiсть

271

06.09.2013

271

4

5

Нацiональний
Необмежена
банк України

30.09.2013

Нацiональний
Необмежена
банк України

Строк дiї лiцензiї необмежений.

Опис

Професiйна дiяльнiсть на фоондовому ринку - клiрингова
дiяльнiсть

дії ліцензії
(дозволу)

Строк дiї лiцензiї необмежений.

Опис

Генеральна лiцензiя на здiйснення валютних операцiй

видав

Нацiональна
комiсiя з
цiнних
06.09.2013
Необмежена
паперiв та
фондового
ринку

АЕ №
263463

Строк дiї лiцензiї необмежений.

Опис

Інформація щодо посади корпоративного секретаря
(для акціонерних товариств)
Дата введення посади
корпоративного
секретаря

Дата призначення особи на посаду
корпоративного секретаря

Прізвище, ім'я, по батькові особи, призначеної
на посаду корпоративного секретаря

1

2

3

18.02.2011

18.02.2011

Король Наталiя Юрiївна

Опис

Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Попереднє мiсце
роботи - приватне акцiонерне товариство "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв".
Корпоративний секретар володiє необхiдними для виконання своїх завдань знаннями та
бездоганною репутацiєю.

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
Найменування юридичної
особи засновника та/або
учасника

Код за ЄДРПОУ
засновника та/або
учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв),
які належать засновнику
та/або учаснику (від загальної
кількості)

Нацiональний банк України

00032106

01601 м.Київ Iнститутська, 9

77.7897

ПАТ "СЕБ Банк"

14351016

01601 м.Київ вул.
Червоноармiйська, 10

0

ПАТ "ФОНДОВА БIРЖА
ПФТС"

21672206

01004 м.Київ вул.
Шовковична, 42-44

0.0007

ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК

14360570

49094 м.Днiпропетровськ вул.
Набережна Перемоги, 50

0.0006

ПАТ "Пiвденний"

20953647

65059 м.Одеса вул. Краснова,
6/1

0

ПАТ "УкрСиббанк"

09807750

61050 м.Харкiв пр.
Московський, 60

0

ПАТ "Банк Форум"

21574573

02100 м.Київ б-р Верховної
Ради, 7

0.2156

ПАТ "IНГ Банк Україна"

21684818

04070 м.Київ вул. Спаська, 30А

0.0006

ПАТ "Укрсоцбанк"

00039019

03150 м.Київ вул. Ковпака, 29

0.2155

ПАТ "Укрексiмбанк"

00032112

03150 м.Київ вул. Горького,
127

4.3305

ПАТ "Ощадбанк"

00032129

01023 м.Київ вул.Госпiтальна,
12-Г

4.3305

ПАТ "РОДОВIД БАНК"

14349442

04136 м.Київ вул. ПiвнiчноСирецька, 1-3

0

ПАТ КБ "НАДРА"

20025456

04053 м.Київ вул. Артема, 15

0

ПрАТ "УМВБ"

22877057

04070 м.Київ вул.
Межигiрська, 1

0

ЗАТ "Фiнансова компанiя
"Сантанна"

32921709

01135 м.Київ вул.
Андрющенка, 4-Д

0

ПАТ "ОТП Банк"

21685166

01033 м.Київ вул. Жилянська,
43

0.0007

ПАТ "Кредитпромбанк"

21666051

01014 м.Київ бул. Дружби
Народiв, 38

0

ПАТ "Банк "Фiнанси та
Кредит"

09807856

04050 м.Київ вул. Артема, 60

0

ПАТ "Райффайзен Банк
Аваль"

14305909

01011 м.Київ вул. Лєскова, 9

0.0065

ПАТ "Ерсте Банк"

34001693

01034 м. Київ вул. Польова,
24Д

0

ПАТ "Дельта Банк"

34047020

01133 м.Київ вул. Щорса, 36 Б

0

АТ "Сведбанк" (публiчне)

19356840

01032 м.Київ вул.
Новоконстянтинiвська, 18 В

0

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)

Серед засновникiв вiдсутнi
фiзичнi особи

0

Усього

86.8909
V. Інформація про посадових осіб емітента
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада
Голова Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Чугаєвський Дмитро Вiталiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження**
1981
5) освіта**
Вища

6) стаж керівної роботи (років)**
8
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Голова Правлiння приватного акцiонерного товариства "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв"
8) дата обрання та термін, на який обрано
09.08.2013 три роки
9) Опис
Посадова особа не надала згоди на розкриття свої паспортних даних. Повноваження та обов'язки визначаються
статутом та положенням про Правлiння банку.
Розмiр виплаченої винагороди установлений згiдно штатного розкладу та є конфiденцiйною iнформацiєю. Винагорода
у натуральнiй формi не видавалася. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
У звiтному роцi змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулися на пiдставi рiшення Спостережної ради
(протокол вiд 09.08.2013 р. № 1). Пiдставою прийняття рiшення про змiни у персональному складi посадових осiб є
внесення змiн до статуту та внутрiшнiх положень ПАТ "Розрахунковий центр" в частинi приведення у вiдповiднiсть
до законодавства, що регулює банкiвську дiяльнiсть, зокрема змiн стосовно вимог до членiв Правлiння, згiдно iз
Законом України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть" та нормативно-правових актiв Нацiонального банку України.
Загальний стаж керiвної роботи 8 р.
Протягом останнiх п'яти рокiв посадова особа обiймала такi посади: директор департаменту цiнних паперiв; директор;
начальник вiддiлу торгiвлi цiнними паперами управлiння цiнних паперiв; голова Правлiння.
Особа iнших посад на iнших пiдприємствах не займає.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на
розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Перший заступник голови Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Шаповал Юрiй Iванович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження**
1973
5) освіта**
Вища
6) стаж керівної роботи (років)**
17
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Перший заступник голови Правлiння приватного акцiонерного товариства "Всеукраїнський депозитарiй цiнних
паперiв"
8) дата обрання та термін, на який обрано
09.08.2013 3 роки
9) Опис
Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. Повноваження та обов'язки визначаються
статутом та положенням про Правлiння банку.
Розмiр виплаченої винагороди установлений згiдно штатного розкладу та є конфiденцiйною iнформацiєю. Винагорода
у натуральнiй формi не видавалася. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
У звiтному роцi змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулися на пiдставi рiшення Спостережної ради
(протокол вiд 09.08.2013 р. № 1). Пiдставою прийняття рiшення про змiни у персональному складi посадових осiб є
внесення змiн до статуту та внутрiшнiх положень ПАТ "Розрахунковий центр" в частинi приведення у вiдповiднiсть
до законодавства, що регулює банкiвську дiяльнiсть, зокрема змiн стосовно вимог до членiв Правлiння, згiдно iз
Законом України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть" та нормативно-правових актiв Нацiонального банку України.

Загальний стаж керiвної роботи 17 р.
Протягом останнiх п'яти рокiв посадова особа обiймала посади першого заступника голови Правлiння.
Особа iнших посад на iнших пiдприємствах не займає
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на
розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Заступник голови Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Константiнов Олексiй Анатолiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження**
1965
5) освіта**
Вища
6) стаж керівної роботи (років)**
17
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Заступник голови Правлiння приватного акцiонерного товариства "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв"
8) дата обрання та термін, на який обрано
09.08.2013 3 роки
9) Опис
Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. Повноваження та обов'язки визначаються
статутом та положенням про Правлiння банку.
Розмiр виплаченої винагороди установлений згiдно штатного розкладу та є конфiденцiйною iнформацiєю. Винагорода
у натуральнiй формi не видавалася. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
У звiтному роцi змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулися на пiдставi рiшення Спостережної ради
(протокол вiд 09.08.2013 р. № 1).Пiдставою прийняття рiшення про змiни у персональному складi посадових осiб є
внесення змiн до статуту та внутрiшнiх положень ПАТ "Розрахунковий центр" в частинi приведення у вiдповiднiсть
до законодавства, що регулює банкiвську дiяльнiсть, зокрема змiн стосовно вимог до членiв Правлiння, згiдно iз
Законом України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть" та нормативно-правових актiв Нацiонального банку України.
Загальний стаж керiвної роботи 17 р.
Протягом останнiх п'яти рокiв посадова особа обiймала такi посади: начальник управлiння iнформацiйних технологiй;
член Правлiння - начальник управлiння iнформацiйних технологiй; заступник голови Правлiння.
Особа iнших посад на iнших пiдприємствах не займає.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на
розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Касмiнко Наталiя Анатолiївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження**
1976
5) освіта**
Вища

6) стаж керівної роботи (років)**
9
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Заступник голови Правлiння публiчного акцiонерного товариства "Комерцiйний банк "Данiель"
8) дата обрання та термін, на який обрано
23.10.2013 3 роки
9) Опис
Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. Повноваження та обов'язки визначаються
статутом та положенням про Правлiння банку.
Розмiр виплаченої винагороди установлений згiдно штатного розкладу та є конфiденцiйною iнформацiєю. Винагорода
у натуральнiй формi не видавалася. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
У звiтному роцi змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулися на пiдставi рiшення Спостережної ради
(протокол вiд 21.10.2013 р. № 4). Пiдставою прийняття рiшення про змiни у персональному складi посадових осiб є
необхiднiсть формування складу Правлiння вiдповiдно до статуту Товариства.
Загальний стаж керiвної роботи 9 р.
Протягом останнiх п'яти рокiв посадова особа такi посади: начальник управлiння фондових операцiй; директор
департаменту iнвестицiйного бiзнесу; начальник управлiння iнвестицiйного бiзнесу; заступник голови Правлiння,
член Правлiння.
Особа iнших посад на iнших пiдприємствах не займає.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на
розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Висоцька Свiтлана Василiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження**
1975
5) освіта**
Вища
6) стаж керівної роботи (років)**
18
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Головний бухгалтер, Член Правлiння публiчного акцiонерного товариства "БАНК АВАНГАРД".
8) дата обрання та термін, на який обрано
30.08.2013 безстроково
9) Опис
Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. Повноваження та обов'язки визначаються
посадовою iнструкцiєю.
Розмiр виплаченої винагороди установлений згiдно штатного розкладу та є конфiденцiйною iнформацiєю. Винагорода
у натуральнiй формi не видавалася. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
У звiтному роцi змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулися на пiдставi наказу голови Правлiння вiд
30.08.2013 р. Пiдставою прийняття рiшення про змiни у персональному складi посадових осiб пов'язана з намiром
ПАТ "Розрахунковий центр" отримати банкiвську лiцензiю та вiдповiдних вимог до головного бухгалтера, визначених
Законом України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть".
Загальний стаж керiвної роботи 18 р.
Протягом останнiх п'яти рокiв посадова особа такi посади: в.о. головного бухгалтера; головний бухгалтер
лiквiдацiйної комiсiї Київської фiлiї; начальник управлiння банкiвських технологiй та нормативного забезпечення;

начальник вiддiлу методологiї та лiцензування управлiння розвитку акцiонерного капiталу; начальник управлiння
методологiї апарату голови Правлiння; головний бухгалтер, член Правлiння; головний бухгалтер.
Особа iнших посад на iнших пiдприємствах не займає.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на
розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Голова Спостережної ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Макаренко Олег Iванович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження**
1977
5) освіта**
Вища
6) стаж керівної роботи (років)**
10
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Заступник директора Дирекцiї з управлiння дiяльнiстю корпоративного недержавного пенсiйного фонду
Нацiонального банку України
8) дата обрання та термін, на який обрано
05.08.2013 3 роки.
9) Опис
Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. Повноваження та обов'язки визначаються
статутом та положенням про Спостережну раду.
Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi, не виплачувалася та не надавалася. Посадова особа непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
У звiтному роцi змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулися на пiдставi рiшення позачергових Загальних
зборiв акцiонерiв банку (протокол вiд 05.08.2014 р. № 2). Пiдставою прийняття рiшення про змiни у персональному
складi посадових осiб є переобрання Спостережної ради у новому складi.
Загальний стаж керiвної роботи 10 р.
Протягом останнiх п'яти рокiв посадова особа обiймала такi посади: заступник директора Дирекцiї з управлiння
дiяльнiстю корпоративного недержавного пенсiйного фонду; директор Дирекцiї з управлiння дiяльнiстю
корпоративного недержавного пенсiйного фонду.
Особа обiймає посаду на iншому пiдприємствi - директор Дирекцiї з управлiння дiяльнiстю Корпоративного
недержавного пенсiйного фонду Нацiонального банку України, м.Київ, вул. Iнститутська, буд. 9.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на
розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Спостережної ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Балагура Iрина Володимирiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження**
1959
5) освіта**

Вища
6) стаж керівної роботи (років)**
20
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Заступник директора казначейства - начальник управлiння ринкiв капiталiв вiдкритого акцiонерного товариства
"Державний ощадний банк України"
8) дата обрання та термін, на який обрано
05.08.2013 3 роки.
9) Опис
Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. Повноваження та обов'язки визначаються
статутом та положенням про Спостережну раду.
Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi не виплачувалася та не надавалася. Посадова особа непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
У звiтному роцi змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулися на пiдставi рiшення позачергових Загальних
зборiв акцiонерiв банку (протокол вiд 05.08.2013 р. № 2). Пiдставою прийняття рiшення про змiни у персональному
складi посадових осiб є переобрання Спостережної ради у новому складi.
Загальний стаж керiвної роботи 20 р.
Протягом останнiх п'яти рокiв посадова особа обiймала посаду заступника директора казначейства - начальник
управлiння ринкiв капiталiв Казначейства.
Особа обiймає посаду на iншому пiдприємствi - заступник директора казначейства - начальник управлiння ринкiв
капiталiв Казначейства АТ "Ощадбанк", м. Київ, вул. Госпiтальна, 12 г.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на
розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Спостережної ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Стрiльчук Володимир Михайлович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження**
1974
5) освіта**
Вища
6) стаж керівної роботи (років)**
13
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Начальник управлiння валютного контролю департаменту контролю, методологiї, та лiцензуваня валютних операцiй
Нацiонального банку України
8) дата обрання та термін, на який обрано
09.08.2013 3 роки
9) Опис
Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. Повноваження та обов'язки визначаються
статутом та положенням про Спостережну раду.
Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi не виплачувалася та не надавалася. Посадова особа непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
У звiтному роцi змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулися на пiдставi рiшення позачергових Загальних
зборiв акцiонерiв банку (протокол вiд 05.08.2013 р. № 2). Пiдставою прийняття рiшення про змiни у персональному
складi посадових осiб є переобрання Спостережної ради у новому складi.
Загальний стаж керiвної роботи 13 р.

Протягом останнiх п'яти рокiв посадова особа обiймала такi посади: начальник управлiння валютного контролю
Департаменту валютного контролю та лiцензування; начальник управлiння валютного контролю департаменту
контролю, методологiї та лiцензування валютних операцiй, заступник директора дирекцiї з управлiння дiяльнiстю
Корпоративного недержавного пенсiйного фонду.
Особа обiймає посаду на iншому пiдприємствi - заступник директора дирекцiї з управлiння дiяльнiстю
Корпоративного недержавного пенсiйного фонду Нацiонального банку України, м.Київ, вул. Iнститутська, буд. 9.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на
розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Спостережної ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Юр'єв Андрiй Михайлович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження**
1973
5) освіта**
Вища
6) стаж керівної роботи (років)**
14
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Заступник начальника Управлiння цiнних паперiв - начальник вiддiлу iнвестицiйної дiяльностi публiчного
акцiонерного товариства "Державний експортно-iмпортний банк України".
8) дата обрання та термін, на який обрано
05.08.2013 3 роки.
9) Опис
Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. Повноваження та обов'язки визначаються
статутом та положенням про Спостережну раду.
Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi не виплачувалася та не надавалася. Посадова особа непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
У звiтному роцi змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулися на пiдставi рiшення позачергових Загальних
зборiв акцiонерiв банку (протокол вiд 05.08.2013 р. № 2). Пiдставою прийняття рiшення про змiни у персональному
складi посадових осiб є переобрання Спостережної ради у новому складi.
Загальний стаж керiвної роботи 14 р.
Протягом останнiх п'яти рокiв посадова особа обiймала такi посади: заступник начальника Управлiння цiнних паперiв
- начальник вiддiлу iнвестицiйної дiяльностi; начальник Управлiння цiнних паперiв.
Особа обiймає посаду на iншому пiдприємствi - начальник Управлiння цiнних паперiв публiчного акцiонерного
товариства "Державний експортно-iмпортний банк України", м. Київ, вул. Горького, 127.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на
розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Спостережної ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Козубенко Олександр Миколайович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження**
1970

5) освіта**
Вища
6) стаж керівної роботи (років)**
10
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Начальник вiддiлу аналiзу ризикiв позичальникiв групи управлiння проектами мiжнародних кредитних лiнiй при
Нацiональному банку України
8) дата обрання та термін, на який обрано
05.08.2013 3 роки
9) Опис
Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. Повноваження та обов'язки визначаються
статутом та положенням про Спостережну раду.
Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi не виплачувалася та не надавалася. Посадова особа непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
У звiтному роцi змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулися на пiдставi рiшення позачергових Загальних
зборiв акцiонерiв банку (протокол вiд 05.08.2013 р. № 2). Пiдставою прийняття рiшення про змiни у персональному
складi посадових осiб є переобрання Спостережної ради у новому складi.
Загальний стаж керiвної роботи 10 р.
Протягом останнiх п'яти рокiв посадова особа обiймала такi посади: начальник вiддiлу аналiзу ризикiв позичальникiв
групи управлiння проектами мiжнародних кредитних лiнiй; керiвник Групи управлiння проектами мiжнародних
кредитних лiнiй.
Особа обiймає посаду на iншому пiдприємствi - керiвник Групи управлiння проектами мiжнародних кредитних лiнiй
при Нацiональному банку України, м. Київ, вул. Iнститутська 9.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на
розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Голова Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Хрустальова Наталiя Олексiївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження**
1961
5) освіта**
Вища
6) стаж керівної роботи (років)**
21
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
В.о. директора Департементу аудиту Нацiонального банку України
8) дата обрання та термін, на який обрано
05.08.2013 3 роки
9) Опис
Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. Повноваження та обов'язки визначаються
статутом та положенням про Спостережну раду.
Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi не виплачувалася та не надавалася. Посадова особа непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
У звiтному роцi змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулися на пiдставi рiшення позачергових Загальних
зборiв акцiонерiв банку (протокол вiд 05.08.2013 р. № 2). Пiдставою прийняття рiшення про змiни у персональному

складi посадових осiб є переобрання Спостережної ради у новому складi.
Загальний стаж керiвної роботи 21 р.
Протягом останнiх п'яти рокiв посадова особа обiймала такi посади: заступник голови Правлiння - начальник
управлiння внутрiшнього аудиту; в.о. директора Департаменту аудиту; директор Департаменту аудиту.
Особа обiймає посаду на iншому пiдприємствi - директор Департаменту аудиту Нацiонального банку України, м.Київ,
вул. Iнститутська, буд. 9.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на
розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Панасюк Олег Бронiславович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження**
1977
5) освіта**
Вища
6) стаж керівної роботи (років)**
11
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Заступник начальника управлiння внутрiшнього аудиту - начальник вiддiлу внутрiшнього аудиту публiчного
акцiонерного товариства "Державний експортно-iмпортний банк України"
8) дата обрання та термін, на який обрано
05.08.2013 3 роки.
9) Опис
Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. Повноваження та обов'язки визначаються
статутом та положенням про Спостережну раду.
Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi не виплачувалася та не надавалася. Посадова особа непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
У звiтному роцi змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулися на пiдставi рiшення позачергових Загальних
зборiв акцiонерiв банку (протокол вiд 05.08.2013 р. № 2). Пiдставою прийняття рiшення про змiни у персональному
складi посадових осiб є переобрання Спостережної ради у новому складi.
Загальний стаж керiвної роботи 11 р.
Протягом останнiх п'яти рокiв посадова особа обiймала такi посади: заступник начальника управлiння внутрiшнього
аудиту - начальник вiддiлу внутрiшнього аудиту; заступник начальника внутрiшнього аудиту.
Особа обiймає посаду на iншому пiдприємствi - заступник начальника Управлiння внурiшнього аудиту публiчного
акцiонерного товариства "Державний експортно-iмпорний банк України", м. Київ, вул. Горького, 127.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на
розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Коломiєць Вiкторiя Станiславiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження**
1968

5) освіта**
Вища
6) стаж керівної роботи (років)**
5
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Заступник начальника управлiння - начальник вiддiлу структурованих фiнансових продуктiв управлiння ринкiв
капiталiв казначейства публiчного акцiонерного товариства "Державний ощадний банк України"
8) дата обрання та термін, на який обрано
05.08.2013 3 роки
9) Опис
Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. Повноваження та обов'язки визначаються
статутом та положенням про Спостережну раду.
Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi не виплачувалася та не надавалася. Посадова особа непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
У звiтному роцi змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулися на пiдставi рiшення позачергових Загальних
зборiв акцiонерiв банку (протокол вiд 05.08.2013 р. № 2). Пiдставою прийняття рiшення про змiни у персональному
складi посадових осiб є переобрання Спостережної ради у новому складi.
Загальний стаж керiвної роботи 5 р.
Протягом останнiх п'яти рокiв посадова особа обiймала такi посади: заступик начальника вiддiлу структурованих
фiнансових продуктiв управлiння ринкiв капiталiв казначейства; заступник начальника управлiння - начальник вiддiлу
структурованих фiнансових продуктiв управлiння ринкiв капiталiв казначейства; заступник управлiння ринкiв
капiталiв казначейства.
Особа обiймає посаду на iншому пiдприємствi - заступник начальника управлiння ринкiв капiталiв казначейства
публiчного акцiонерного товариства "Державний ощадний банк України", м. Київ, вул. Госпiтальна, 12г.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на
розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

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

Найменування
юридичної особи

Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ

Нацiональний банк
України

00032106

Місцезнаходження

Дата
внесення
до реєстру

Кількість
акцій
(штук)

Від загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

Кількість за видами акцій
прості
іменні

прості на
пред'явника

01601 м. Київ д/в
м.Київ Iнститутська, 9

-

119096

77.7897

119096

0

привілейовані привілейовані
іменні
на пред'явника
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)

прості
іменні

прості на
пред'явника

Фiзичнi особи, якi
володiють 10 та
бiльше вiдсоткiв акцiй
емiтента вiдсутнi.

---

-

0

0

0

0

0

0

119096

77.7897

119096

0

0

0

Усього

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

Кількість за видами акцій
привілейовані привілейовані
іменні
на пред'явника

VII. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид
загальних
зборів*

чергові
X

Дата
проведення

28.03.2013

Кворум
зборів**

Опис

Вид
загальних
зборів*
Дата
проведення
Кворум
зборів**
Опис

позачергові

95.57
Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання секретаря Загальних зборiв
акцiонерiв; 2. Обрання членiв лiчильної комiсiї; 3. Затвердження рiчного звiту товариства за 2012 рiк;
4. Розподiл прибутку i збиткiв товариства; 5.Звiт Наглядової ради товариства за 2012 рiк та прийняття
рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради; 6. Звiт Правлiння товариства за 2012 рiк та
прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння; 7. Звiт Ревiзiйної комiсiї товариства за
2012 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї; 8. Змiна типу
товариства; 9. Змiна найменування товариства; 10. Внесення змiн до статуту товариства; 11. Внесення
змiн до внутрiшнiх положень товариства. Результати розгляду питань порядку денного: Питання 1.
"Обрання секретаря Загальних зборiв акцiонерiв" ВИРIШИЛИ: Обрати Секретарем Зборiв Новосад
Людмилу Володимирiвну. Питання 2. "Обрання членiв лiчильної комiсiї". ВИРIШИЛИ: Для
пiдрахунку голосiв пiд час голосування на Зборах обрати членiв Лiчильної комiсiї в наступному
складi: 1) Печена Наталiя Вiкторiвна; 2) Бобко Катерина Вiкторiвна; 3) Сьомiк Нiна Володимирiвна;
4) Сидоренко Iрина Олександрiвна; 5) Гнатюк Iрина Володимирiвна. Питання 3. "Затвердження
рiчного звiту товариства за 2012 рiк" ВИРIШИЛИ: Затвердити Рiчний звiт ПрАТ «ВДЦП» за 2012 рiк.
Питання 4. "Розподiл прибутку i збиткiв товариства" ВИРIШИЛИ: Одержаний чистий прибуток за
2012 рiк в сумi 6 690 тис. грн. розподiлити наступним чином: 6 114 тис.грн. направити на покриття
збитку попереднього перiоду (2011 рiк); 576 тис.грн. направити на поповнення резервного капiталу.
Питання 5. "Звiт Наглядової ради товариства за 2012 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду
звiту Наглядової ради" ВИРIШИЛИ: Затвердити звiт Наглядової ради ПрАТ «ВДЦП» за 2012 рiк.
Питання 6. "Звiт Правлiння товариства за 2012 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту
Правлiння" ВИРIШИЛИ: Затвердити звiт Правлiння ПрАТ «ВДЦП» за 2012 рiк. Питання 7. "Звiт
Ревiзiйної комiсiї товариства за 2012 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної
комiсiї" ВИРIШИЛИ: Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї ПрАТ «ВДЦП» за 2012 рiк. Питання 8. "Змiна
типу товариства" ВИРIШИЛИ: Змiнити тип товариства з приватного акцiонерного товариства на
публiчне акцiонерне товариство. Питання 9. "Змiна найменування товариства" ВИРIШИЛИ: Змiнити
найменування Товариства з приватного акцiонерного товариства «Всеукраїнський депозитарiй цiнних
паперiв» на публiчне акцiонерне товариство «Розрахунковий центр з обслуговування договорiв на
фiнансових ринках». Доручити Правлiнню Товариства виконати всi реєстрацiйнi дiї в державних
органах, пов‘язанi зi змiною найменування Товариства. Питання 10. "Внесення змiн до статуту
товариства" ВИРIШИЛИ: Внести змiни до Статуту Товариства шляхом затвердження Статуту у новiй
редакцiї, що запропонована в матерiалах до Загальних Зборiв. Доручити Головi Зборiв та Секретарю
Зборiв пiдписати Статут Товариства у новiй редакцiї. Доручити Правлiнню Товариства забезпечити
державну реєстрацiю Статуту товариства у новiй редакцiї. Питання 11. "Внесення змiн до внутрiшнiх
положень товариства" ВИРIШИЛИ: Внести змiни до внутрiшнiх положень Товариства шляхом
затвердження внутрiшнiх положень у нових редакцiях, що запропонованi в матерiалах до Загальних
Зборiв, а саме: Положення про Загальнi збори; Положення про Наглядову раду; Положення про
Правлiння; Положення про Ревiзiйну комiсiю. Перелiк питань порядку денного було запропоновано та
затверджено Наглядовою радою товариства. Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань
порядку денного - акцiонер (Нацiональний банк України), який сукупно є власником бiльше 5
вiдсоткiв простих акцiй Товариства.
чергові

позачергові
X
05.08.2013
96.07

Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання секретаря Загальних зборiв. 2.
Обрання членiв лiчильної комiсiї. 3. Внесення змiн до статуту ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР". 4.

Внесення змiн до внутрiшнiх положень ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР". 5. Скасування
внутрiшнього положення про Раду Учасникiв. 6. Припинення повноважень членiв Наглядової ради. 7.
Обрання членiв Спостережної ради. 8. Обрання Голови Спостережної ради. 9. Припинення
повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї. 10. Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї. 11. Обрання Голови
Ревiзiйної комiсiї. Результати розгляду питнаь порядку денного: Питання 1 "Обрання секретаря
Загальних зборiв" ВИРIШИЛИ: Обрати Секретарем Зборiв акцiонерiв Новосад Людмилу
Володимирiвну. Питання 2. "Обрання членiв лiчильної комiсiї" ВИРIШИЛИ: Для пiдрахунку голосiв
пiд час голосування на Зборах обрати членiв Лiчильної комiсiї в наступному складi: 1) Бобко
Катерина Вiкторiвна; 2) Сьомiк Нiна Володимирiвна; 3) Сидоренко Iрина Олександрiвна; 4) Гнатюк
Iрина Володимирiвна. Питання 3. "Внесення змiн до статуту ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР"
ВИРIШИЛИ: Внести змiни до Статуту публiчного акцiонерного товариства «Розрахунковий центр з
обслуговування договорiв на фiнансових ринках» щодо надання статусу банку та викладення Статуту
у новiй редакцiї шляхом затвердження Статуту у редакцiї, що запропонована у матерiалах до
Загальних зборiв. Доручити Головi Загальних зборiв та Секретарю Загальних зборiв пiдписати Статут
товариства у новiй редакцiї. Доручити Правлiнню товариства забезпечити державну реєстрацiю
Статуту товариства у новiй редакцiї. Доручити Чугаєвському Дмитру Вiталiйовичу виконати всi
необхiднi дiї для погодження Статуту Нацiональним банком України. Питання 4. "Внесення змiн до
внутрiшнiх положень ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" ВИРIШИЛИ: Внести змiни до внутрiшнiх
положень публiчного акцiонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорiв на
фiнансових ринках" шляхом затвердження внутрiшнiх положень у нових редакцiях, що запропонованi
в матерiалах до Загальних зборiв, а саме: Положення про Загальнi збори акцiонерiв, Положення про
Спостережну раду, Положення про Правлiння, Положення про Ревiзiйну комiсiю. Питання 5 "
Скасування внутрiшнього положення про Раду Учасникiв" ВИРIШИЛИ: У зв‘язку з тим, що новою
редакцiєю Статуту не передбачено створення в ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" такого органу як
Рада Учасникiв, скасувати внутрiшнє положення про Раду Учасникiв. Питання 6. "Припинення
повноважень членiв Наглядової ради" ВИРIШИЛИ: Припинити повноваження членiв Наглядової ради
у наступному складi: 1) Нацiональний банк України, 2) Арсенюк Олександр Вадимович, 3) Пасенова
Надiя Олексiївна, 4) Бедненко Владислав Миколайович, 5) Тимонькiн Борис Владиславович, 6)
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК», 7) ПУБЛIЧНЕ
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ БАНК», 8) Публiчне
акцiонерне товариство «ОТП Банк», 9) Почапський Микола Олександрович, 10) Приватне акцiонерне
товариство «Альтана Капiтал», 11) Спiльне пiдприємство товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
«ДРАГОН КАПIТАЛ», 12) Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «ТЕКТ-Трейд», 13) Публiчне
акцiонерне товариство «Українська бiржа», 14) Публiчне акцiонерне товариство «Фондова бiржа
ПФТС». Питання 7. "Обрання членiв Спостережної ради" ВИРIШИЛИ: Обрати до складу
Спостережної ради наступних осiб: Балагура Iрина Володимирiвна, Юр'єв Андрiй Михайлович,
Макаренко Олег Iванович, Стрiльчук Володимир Михайлович, Козубенко Олександр Миколайович.
Питання 8. "Обрання Голови Спостережної ради" ВИРIШИЛИ: Обрати головою Спостережної ради
Макаренка Олега Iвановича. Питання 9. "Припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї"
ВИРIШИЛИ: Припинити повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї, а саме: Дробнохода Юрiя
Миколайовича, Савицької Лариси Вiталiївни, Гордiєнко Марiї Олегiвни, Зiнченко Вiктора Iгоровича,
Амiтан Олени Анатолiївни. Питання 10. "Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї" ВИРIШИЛИ: Обрати до
складу Ревiзiйної комiсiї наступних осiб: Панасюк Олег Бронiславович, Коломiєць Вiкторiя
Станiславiвна, Хрустальова Наталя Олексiївна. Питання 11. "Обрання Голови Ревiзiйної комiсiї"
ВИРIШИЛИ: Обрати головою Ревiзiйної комiсiї Хрустальову Наталю Олексiївну. Особи, що подавали
пропозицiї до перелiку питань порядку денного - акцiонер (Нацiональний банк України), який
сукупно є власником бiльше 5 вiдсоткiв простих акцiй Товариства. Позачерговi загальнi збори
акцiонерiв iнiцiювало Правлiння та перелiк питань порядку денного було затверджено Спостережною
радою товариства.

9. Інформація про дивіденди

За результатами звітнього періоду

За результатами періоду, що передував
звітньому

за простими
акціями

за привілейованими
акціями

за простими
акціями

за привілейованими
акціями

Сума нарахованих
дивідендів, грн.

0

0

0

0

Нарахування
дивідендів на одну
акцію, грн.

0

0

0

0

Сума виплачених
дивідендів, грн.

0

0

0

0

Дата складання
переліку осіб, які
мають право на
отримання
дивідендів

-

-

-

-

Дата виплати
дивідендів

-

-

-

-

Опис

Рiшення про виплату дивiдендiв за результатами звiтного перiоду не приймалося. Дивiденди за
звiтний перiод не нараховувалися та не виплачувалися. Рiшення про виплату дивiдендiв за
результатами перiоду, що передував звiтному, не приймалося. Дивiденди за перiод, що предував
звiтному не нараховувалися та не виплачувалися.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи "Баланс"
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

21451988

Місцезнаходження

03142 м. Київ д/н м.Київ вул. Академiка Доброхотова, 17, к. 248

Номер ліцензії або іншого документа на цей 0061
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

30.03.2001

Міжміський код та телефон

(044) 404-00-05

Факс

(044) 404-00-05

Вид діяльності

Аудиторька дiяльнiсть

Опис

ТОВ «АФ «Баланс» надає увесь спектр послуг, якi прийнято називати
аудиторськими та щодо яких Мiжнародною федерацiєю бухгалтерiв
розробленi вiдповiднi стандарти.
Цi послуги включають:
аудит iсторичної фiнансової iнформацiї;
огляд iсторичної фiнансової iнформацiї;
виконання iнших завдань з надання впевненостi;
супутнi послуги.

Повне найменування юридичної особи або Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

01001 м. Київ д/н м.Київ вул. Б.Грiнченка, 3

Номер ліцензії або іншого документа на цей д/н
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

д/н

Дата видачі ліцензії або іншого документа

-

Міжміський код та телефон

0442791325

Факс

0442791322

Вид діяльності

депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiю

Опис

ПАТ "НДУ" надає ПАТ "Розрахунковий центр" послуги щодо
вiдкриття та ведення рахунку в цiнних паперах емiтента,
обслуговування операцiй емiтента щодо розмiщення цiнних паперiв
бездокументарної форми iснування та обслуговування операцiй
емiтента щодо випущених ним цiнних паперiв. Крiм того, надає
послуги щодо облiку на рахунку у цiнних паперах цiнних паперiв, якi
використовуються Розрахунковим центром для створення системи
управлiння ризиками та гарантiй з виконання зобов'язань за
договорами щодо цiнних паперiв (клiрингове забезпечення), цiнних
паперiв, права на якi та права за якими перейшли до Розрахункового
центру при виконаннi Розрахунковим центром функцiй центрального
контрагента, цiнних паперiв, права на якi та права за якими належать
Розрахунковому центру.

Повне найменування юридичної особи або Публiчне акцiонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

14305909

Місцезнаходження

01011 м. Київ д/н м.Київ вул. Лєскова, б.9

Номер ліцензії або іншого документа на цей АЕ № 263201
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

13.08.2013

Міжміський код та телефон

044 4987933

Факс

044 4987934

Вид діяльності

депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи

Опис

АТ "Райффайзен Банк Аваль" надає послуги щодо вiдкриття та
обслуговування рахунку у цiнних паперах, проведення депозитарних
операцiй за рахунком у цiнних паперах на пiдставi розпоряджень ПАТ
"Розрахунковий центр" та в iнший спосiб, передбачений
законодавством, а також надає iншi послуги у процесi провадження
депозитарної дiяльностi вiдповiдно до Положення про депозитарну
дiяльнiсть, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 23.04.2013 р. №
735.

Повне найменування юридичної особи або Приватне акцiонерне товариство "Українська пожежно-страхова
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи компанiя"
Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

20602681

Місцезнаходження

04080 м. Київ д/н м.Київ вул. Фрунзе, 40

Номер ліцензії або іншого документа на цей 584515
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з регулювання риинкiв фiнансових послуг

Дата видачі ліцензії або іншого документа

15.06.2011

Міжміський код та телефон

(044) 417-56-41

Факс

(044) 417-56-41

Вид діяльності

страхова дiяльнiсть

Опис

Страхова компанiя надає послуги iз здiйсненням обов'язкового
страхування працiвникiв вiдомчої та мiсцевої пожежної охорони i
членiв добровiльних пожежних дружин (команд), з метою захисту
їхнього життя та зодоров'я пiд час виконання своїх обов'язкiв.

X. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій
Номер
Дата
свідоцтва про
реєстрації
реєстрацію
випуску
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)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

№ 163/1/09

Нацiональна
комiсiя з цiнних
паперiв та
фондового ринку

UA4000046577

Акція проста
бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні

1000

153100

153100000

100

1

25.06.2009

Опис

Протягом звiтного перiоду додатковий випуск акцiй не здiйснювався. Протягом звiтного перiоду емiтент не проходив процедуру лiстингу на
фондовiй бiржi, тому факти лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах вiдсутнi.

XI. Опис бізнесу
У 2013 роцi з метою ефективого сприяння розвитку фондового ринку та забезпечення стабiльного здiйснення грошових
розрахункiв за правочинами щодо цiнних папераiв на базi приватного акцiонерного товариства "Всеукраїнський
депозитарiй цiнних паперiв" було створено публiчне акцiонерне товариство "Розрахунковий центр з обслуговування
договорiв на фiнансових ринках". У серпнi 2013 року Загальними зборами акцiонерiв було прийнято рiшення стосовно
змiни типу з приватного акцiонерного товариства на публiчне акцiонерне товариства та змiни найменування з
приватного акцiонерного товариства "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв" на публiчне акцiонерне товариство
"Розрахунковий центр з обслуговування договорiв на фiнансових ринках".
На виконання Закону України "Про депозитарну систему України", ПАТ "Розрахунковий центр" у 2013 роцi отримало
банкiвську лiцензiю на право надання банкiвських послуг вiд 06.09.2013 р. № 271, генеральну лiцензiю на здiйснення
валютних операцiй вiд 30.09.2013 р. № 271, та зареєструвало в Нацiональному банку України Правила Розрахункового
центру.
Для провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку – клiрингової дiяльностi, ПАТ "Розрахунковий центр" у
2013 роцi отримало лiцензiю на здiйсненння клiрингової дiяльностi серiї АЕ № 263463 та зареєструвало у Нацiональнiй
комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку Правила ПАТ "Розрахунковий центр", Правила клiрингу ПАТ
"Розрахунковий центр", Положення про систему управлiння ризиками та гарантiй ПАТ "Розрахунковий центр" та
Положення про службу внутрiшнього аудиту ПАТ ―Розрахунковий центр".
Також у 2013 роцi ПАТ "Розрахунковий центр" власними силами спроектовано, розроблено та впроваджено в
промислову експлуатацiю програмний комплекс "Клiрингова система" та систему Iнтернет-клiринг, яка є сумiсною з
"Клiринговою системою".
З 12 жовтня 2014 року ПАТ "Розрахунковий центр" здiйснює виключну компетенцiю з проведення грошових
розрахункiв за правочинами щодо цiнних паперiв та iнших фiнансових iнструментiв, вчинених на фондовiй бiржi та поза
фондовою бiржею, якщо проводяться розрахунки за принципом "поставка цiнних паперiв протии оплати".
Вiдповiдно до Закону України "Про депозитарну систему України", в Українi може iснувати лише один Розрахунковий
центр.
Органiзацiйна структура ПАТ "Розрахунковий центр" є складною системою взаємодiючих функцiональних блокiв,
об'єднуючi структурнi пiдроздiли у вiддiли, служби та управлiння.
Принципом їх структурної пiдлеглостi є напрям, специфiка, характер основних видiв банкiвської та клiрингової
дiяльностi.
У структурi ПАТ "Розрахунковий центр" є служба внутрiшнього аудиту, яка не має безпосереднього пiдпорядкування
Правлiнню Банку, функцiонально вона пiдпорядкована Спостережнiй радi Банку.
Дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв регламентується Положеннями про пiдроздiли, а дiї працiвникiв Банку - посадовими
iнструкцiями. Зазначеними документами визначається порядок i характер функцiональної дiяльностi пiдроздiлiв,
порядок їх пiдлеглостi, взаємодiї один з одним, права та вiдповiдальнiсть.
Вiдповiдно до попереднiх звiтнiх перiодiв у 2013 роцi вiдбулися суттєвi змiни в органiзацiйнiй структурi емiтента, у
зв'язку з визначенням статусу ПАТ "Розрахунковий центр" як банку, необхiднiстю провадження клiрингової дiяльностi
та удосконалення взаємодiї структурних пiдроздiлiв та оптимiзацiї бiзнес процесiв для ефективної дiяльностi ПАТ
"Розрахунковий центр".
Станом на 31.12.2013 року середньооблiкова чисельнiсть штатного персоналу ПАТ "Розрахунковий центр" вiдповiдно до
даних форми звiтностi 1-ПВ нараховує 103 особи. Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють
за сумiсництвом (осiб) – одна особа та чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня,
тижня) (осiб) – одна особа (сумiсник)
Фонд оплати працi на 31.12.2013 року становив 14 069 тис. грн., вiдносно попереднього року фонд оплати працi
збiльшився на 77,8 тис. грн.
Успiх розвитку Емiтента залежить вiд кадрової полiтики, що спрямована на розвиток персоналу, створення колективiв
професiоналiв, здатних забезпечити виконання стратегiчних завдань та якiсне обслуговування клiєнтiв. Ефективна
система пiдбору i розстановки кадрiв, пiдготовка та пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв, удосконалення системи
мотивацiї та оцiнки персоналу, розвиток корпоративної культури, є прiоритетними напрямами кадрової полiтики
Емiтента.
На сьогоднiшнiй день ПАТ "Розрахунковий центр" – це команда висококвалiфiкованих фахiвцiв, здатних оперативно
вирiшувати найскладнiшi завдання та задовольнити зростаючi потреби клiєнтiв у банкiвському обслуговуваннi.
Бiльшiсть працiвникiв Емiтента мають вищу освiту, що вiдповiдає профiлю займаної посади. Вiдповiдно до посадових
iнструкцiй, враховуючи необхiдний рiвень квалiфiкацiї працiвникiв ПАТ "Розрахунковий центр", використовується
навчально-методичний комплекс згiдно внутрiшньої та зовнiшньої програми навчання та розвитку персоналу.
Кадрова програма ПАТ "Розрахунковий центр" у 2013 роцi була спрямована на формування згуртованого, працездатного
та вмотивованого колективу. ПАТ "Розрахунковий центр" намагається створити оптимальнi умови для реалiзацiї
потенцiалу кожного працiвника, незалежно вiд займаної посади. Працiвники ПАТ "Розрахунковий центр" постiйно
пiдвищують рiвень квалiфiкацiї шляхом вiдвiдування семiнарiв та проходження вiдповiдного навчання - це професiйнi

навчальнi заходи: по оподаткуванню, змiнах до законодавства, бухгалтерському облiку, навчання фахiвцiв фондового
ринку тощо. В 2013 роцi на такi цiлi ПАТ "Розрахунковий центр" витратив 35 тис. грн.
ПАТ "Розрахунковий центр" є учасником:
- Асоцiацiї центральних депозитарiїв Євразiї (АЦДЄ) є об'єднання центральних депозитарiєв країн Спiвдружностi
Незалежних держав (СНД), головною метою якої є розвиток та вдосконалення депозитарної дiяльностi, створення
єдиного "депозитарного простору", входження центральних депозитарiїв СНД в загальносвiтову систему розрахункiв за
угодами щодо цiнних паперiв. Функцiї Асоцiацiї: органiзовує обмiн iнформацiєю мiж учасниками, забезпечує пiдтримку
iнтересiв Асоцiацiї та її учасникiв в країнах, де здiйснюють дiяльнiсть учасники Асоцiацiї, збирає та розповсюджує
iнформацiю, яка вiдноситься до дiяльностi Асоцiацiї та її учасникiв, представляє iнтереси членiв Асоцiацiї при взаємодiї
з мiжнародними та нацiональними органiзацiями. ПАТ "Розрахунковий центр" є членом АЦДЕ з вересня 2010 р.
- Європейської асоцiацiї центральних депозитарiїв цiнних паперiв (ЄАЦДЦП) - органiзацiя, до складу якої входять 42
центральнi депозитарiї європейських країн. Метою ЄАЦДЦП є вироблення рiшень i надання на мiжнародному рiвнi
допомоги учасникам стосовно технологiчних, економiчних, фiнансових, юридичних i регуляторних проблем для
мiнiмiзацiї ризикiв та пiдвищення ефективностi проведення кастодiальних i розрахунково-облiкових операцiй з цiнними
паперами та пов‘язаних з ними платежiв у Європi шляхом: забезпечення ефективностi внутрiшнiх процесiв i мiнiмiзацiї
ризикiв; забезпечення рiвних можливостей для органiзацiй, якi займаються кастодiальною i облiково-розрахунковою
дiяльнiстю; вироблення єдиних стандартiв для лiквiдацiї бар‘єрiв при транскордонних розрахунках угод з цiнними
паперами; обмiну iнформацiї щодо законодавчої, податкової i регуляторної специфiки ринкiв та властивих цим ринкам
звичаїв для стимулювання загальноєвропейської гармонiзацiї; мiжнародної спiвпрацi.
Функцiї ЄАЦДЦП: сприяння обмiну iнформацiєю з питань депозитарної i розрахунково-клiрингової дiяльностi учасникiв
асоцiацiї; узагальнення позицiй учасникiв для їх подальшого вiдстоювання перед державними органами країн-членiв i
наднацiональними структурами Європейського Союзу i Європейського Економiчної Зони, Європейським центральним
банком й iншими європейськими регуляторами, а також мiжнародними органiзацiями на кшталт IОСКО i Банку
мiжнародних розрахункiв; налагодження спiвпрацi з асоцiацiями центральних депозитарiїв iнших частин свiту, в рамках
Всесвiтнього форуму центральних депозитарiїв, а також з iншими профiльними спiлками галузi обiгу цiнних паперiв
(асоцiацiями бiрж, банкiв, клiрингових палат i центральних контрагентiв тощо) вирiшення поточних проблем
гармонiзацiї проведення транскордонних розрахункiв за угодами щодо цiнних паперiв; поширення iнформацiї про
дiяльнiсть центральних депозитарiїв через власний сайт, публiкацiї у профiльних виданнях, завдяки випуску щорiчного
довiдника, звiтiв робочих груп, дослiджень на галузеву тематику тощо. ПАТ "Розрахунковий центр" є членом ЄАЦДЦП
з травня 2010 р.
Протягом 2013 року Емiтент не здiйснював спiльну дiяльнiсть з iншими пiдприємствами, установами, органiзацiями.
Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного року не було.
Облiкова полiтика ПАТ "Розрахунковий центр" розроблена у вiдповiдностi до законодавства України, зокрема: Закону
України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть", Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в
Українi", нормативних актiв Нацiонального банку України та основних принципiв мiжнародних стандартiв фiнансової
звiтностi i бухгалтерського облiку.
Положення про облiкову полiтику ПАТ "Розрахунковий центр" на 2013 рiк затверджене рiшенням Правлiння вiд
28.08.2013 р. (протокол №32)
Метою облiкової полiтики є забезпечення:
- дотримання принципiв бухгалтерського облiку;
- єдиної методологiчної основи;
- взаємозв‘язку даних синтетичного i аналiтичного облiку;
- хронологiчного та систематичного вiдображення всiх операцiй Емiтента в регiстрах бухгалтерського облiку на пiдставi
первинних документiв;
- накопичення i систематизацiї даних облiку в розрiзi показникiв, необхiдних для управлiння дiяльнiстю Емiтента, а
також складання звiтностi.
Облiкова полiтика включає вказанi нижче методи оцiнки статей балансу.
Бухгалтерський облiк передбачає процес визнання конкретної статтi балансу – Звiту про фiнансовий стан Емiтента,
основними елементами якого є активи, зобов'язання та власний капiтал.
Необхiдною умовою для визнання активiв i зобов'язань в балансi є оцiнка, тобто можливiсть визначення грошової суми,
в якiй елементи балансу мають бути вiдображенi у звiтностi.
Своєчасна та об'єктивна оцiнка (переоцiнка) активiв, зобов'язань (балансових i позабалансових) та прийняття на пiдставi
такої оцiночної iнформацiї адекватних управлiнських рiшень надають змогу здiйснити заходи, спрямованi на полiпшення
структури балансу, зменшення низьколiквiдних i недоходних (неробочих активiв), що, в свою чергу, сприяє змiцненню
фiнансового стану та стабiльностi Емiтента.

Для ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi активи i зобов‗язання первiсно визнаються за
справедливою вартiстю, яка зазвичай дорiвнює вартостi їх придбання чи виникнення.
Пiд час первiсного визнання фiнансовi активи та фiнансовi зобов‘язання оцiнюються за їх справедливою вартiстю плюс
витрати на операцiї, якi безпосередньо стосуються придбання або випуску такого фiнансового активу або фiнансового
зобов‘язання (крiм випадкiв, коли фiнансовий актив або фiнансове зобов‘язання пiсля первiсного визнання оцiнюється за
справедливою вартiстю через прибутки або збитки).
На дату балансу за переоцiненою (справедливою) вартiстю вiдображаються:
- цiннi папери в торговому портфелi, що переоцiнюються через прибутки/збитки;
- цiннi папери в портфелi на продаж з вiдображенням результату переоцiнки в капiталi;
- основнi засоби групи «Будiвлi, споруди, передавальнi пристрої», залишкова вартiсть яких суттєво вiдрiзняється вiд їх
ринкової вартостi – з вiдображенням результату переоцiнки в капiталi.
На дату балансу за амортизованою собiвартiстю з використанням методу ефективної ставки вiдсотка на дату балансу
вiдображаються наданi та отриманi кредити.
Активи, щодо яких на дату балансу не застосовуються оцiнка за справедливою вартiстю через прибутки/збитки,
переглядаються на зменшення корисностi шляхом створення резервiв за рахунок витрат Емiтента.
Запаси матерiальних цiнностей оцiнюються первiсно та визнаються в балансi за первiсною вартiстю (тобто, вартiстю
придбання з урахуванням витрат, що безпосередньо пов'язанi їх придбанням й оприбуткуванням).
Амортизацiя дисконту/премiї здiйснюється на дату балансу iз застосуванням методу ефективної ставки вiдсотка.
Амортизацiя вартостi необоротних активiв здiйснюється на дату балансу iз застосуванням прямолiнiйного методу.
З 01.01.2013 по 12.10.2013 ПАТ "Розрахунковий центр" здiйснював тiльки професiйну дiяльнiсть на ринку цiнних
паперiв, а саме: депозитарну дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв та розрахунково-клiрингову дiяльнiсть (надавав
послуги вiдповiдно до укладених договорiв з емiтентами, зберiгачами цiнних паперiв).
Враховуючи змiни законодавства та вимоги Закону України "Про депозитарну систему України", ПАТ "Розрахунковий
центр" 06.09.2013 року отримав банкiвську лiцензiю на право надання банкiвських послуг. Пiсля 12.10.2013 року ПАТ
"Розрахунковий центр" надає послуги як клiрингова установа. ПАТ "Розрахунковий центр" є особливим на банкiвському
ринку, бо забезпечує здiйснення грошових розрахункiв за правочинами щодо цiнних паперiв, укладеними на фондових
бiржах та поза фондовою бiржою, якщо проводяться розрахунки за принципом "поставка цiнних паперiв проти оплати".
Основними клiєнтами ПАТ "Розрахунковий центр" пiсля 12.10.2013 р. є комерцiйнi та державнi банки, юридичнi особи,
що мають лiцензiю на провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку - дiяльностi з торгiвлi цiнними
паперами. ПАТ "Розрахунковий центр" має на метi забезпечувати клiєнтiв професiйним та комфортним банкiвським
сервiсом через надання якiсних послуг та зберiгати прибуткову дiяльнiсть, яка вiдповiдає iнтересам акцiонерiв та
заохочувати акцiонерiв i надалi iнвестувати в розвиток Банку. ПАТ "Розрахунковий центр" надає банкiвськi послуги та
послуги як клiрингова установа по всiй територiї України. Залежнiсть вiд сезонних змiн вiдсутня.

За перiод своєї дiяльностi, в 2009-2013 роках, Емiтентом придбавались основнi засоби та нематерiальнi активи
виробничого та невиробничого призначення – комп‘ютерне, офiсне обладнання, меблi, сейфи тощо. Протягом 2013 року
було придбано основних засобiв та нематерiальних активiв на загальну суму 628 тис. грн., що на 894 тис. грн. менше нiж
у 2012 роцi. Вартiсть незавершених капiтальних вкладень в основнi засоби та нематерiальнi активи станом на кiнець дня
31.12.2013р. склала 2 232 тис. грн.
Основнi придбання основних засобiв та нематерiальних активiв в 2013 роцi пов‘язанi зi змiною виду дiяльностi у зв‘язку
зi вступом в дiю Закону України "Про депозитарну дiяльнiсть", а саме: вартiсть придбання комп‘ютерної технiки,
вiдповiдного програмного забезпечення тощо. Вiдчуження активiв в 2013 роцi Емiтентом не здiйснювалося. В
подальшому, у зв‘язку з розвитком своєї дiяльностi, за необхiдностi, Емiтент планує придбавати обладнання, машини,
меблi тощо виключно виробничого призначення.
Протягом звiтного перiоду ПАТ "Розрахунковий центр" (далi - РЦ) було укладено такi правочини з власником iстотної
участi – Нацiональним банком України (далi - НБУ):
- 24.09.2013 р. мiж ПАТ "Розрахунковий центр" та НБУ щодо вiдкриття у НБУ кореспондентського рахунку для
здiйснення переказу коштiв через систему електронних платежiв НБУ. Плата за послуги встановлена вiдповiдно до
тарифiв на операцiї (послуги), установленими нормативно-правовими актами НБУ. Пiдстава укладання – вимоги
законодавства України. Методика цiноутворення застосована зi сторони НБУ.
- 11.10.2013 р. мiж ПАТ "Розрахунковий центр" (РЦ) та НБУ щодо надання НБУ (Депозитарiєм) послуг з вiдкриття та
ведення рахунку в цiнних паперах РЦ, облiку на цьому рахунку цiнних паперiв, облiк яких вiдповiдно до законодавства
України належить до компетенцiї НБУ, якi використовуються РЦ для сворення системи управлiння ризиками та гарантiй
з виконання зобов'язань за договорами щодо ЦП, а також надання Депозитарiєм iнших послуг, надання яких не
заборонено законодавством України. Плата за послуги встановлена вiдповiдно до тарифiв на операцiї (послуги),
установленими нормативно-правовими актами НБУ. Пiдстава укладання – вимоги законодавства України. Методика
цiноутворення застосована зi сторони НБУ.

- 11.10.2013 р. мiж ПАТ "Розрахунквий центр" та НБУ (Депозитарiй) щодо обмiну iнформацiєю та документами,
передбаченими договором, необхiдними для здiйснення розрахункiв у цiнних паперах за договорами щодо цiнних
паперiв, облiк яких вiдповiдно до законодавства України належить до компетенцiї НБУ, укладеними на фондовiй бiржi
та поза фондовою бiржею з дотриманням принципу "поставка цiнних паперiв проти оплати", за результатами клiрингу на
рахунках у цiнних паперах клiєнтiв Депозитарiю та депонентiв Депозитарiю. Плата за послуги встановлена вiдповiдно до
тарифiв на операцiї (послуги), установленими нормативно-правовими актами НБУ. Пiдстава укладання – вимоги
законодавства України. Методика цiноутворення застосована зi сторони НБУ.
- 19.09.2013 р. мiж ПАТ "Розрахунковий центр " та НБУ щодо надання РЦ апаратно-програмнi засоби криптографiчного
захисту iнформацiї згiдно з актом приймання-передавання для використання їх у системi електронних платежiв НБУ.
Плата за наданi послуги встановлена згiдно з тарифами на операцiї (послуги), установленими нормативно-правовими
актами НБУ. Пiдстава укладання – вимоги законодавства України. Методика цiноутворення застосована зi сторони НБУ.
- 19.09.2013 р. мiж ПАТ "Розрахунковий центр" та НБУ щодо забезпечення роботи РЦ в системi електронних платежiв
НБУ для здiйсненння мiжбанкiвського переказу коштiв i надає йому iнформацiйнi та консультацiйнi послуги щодо
роботи в системi електронних розрахункiв. Плата за наданi послуги встановлена згiдно з тарифами на операцiї (послуги),
установленими нормативно-правовими актами НБУ. Пiдстава укладання – вимоги законодавства України. Методика
цiноутворення застосована зi сторони НБУ.
Протягом звiтного перiоду РЦ було укладено такi правочини з афiлiйованими особами:
- 25.09.2013 р. мiж ПАТ "Розрахунковий центр" та ТОВ "МФС" (МФС) щодо приймання МФС в строкове платне
користування автомобiль. Сума правочину – 7 тис. грн. Цiна вiльна, встановлювалася самостiйно за згодою сторiн.
Вiдповiдно до Статуту ПАТ "Розрахунковий центр", Банк має право продавати, обмiнювати, здавати в оренду
юридичним та фiзичним особам майно, що є власнiстю Банку.
- 19.11.2013 мiж ПАТ "Розрахунковий центр" та ТОВ "МФС" щодо вiдкриття поточного рахунку. Плата за послуги
встановлюється за Тарифами, що встановлюються Банком самостiйно та можуть змiнюватись Банком в
односторонньому порядку протягом строку дiї цього Договору. Пiдстава укладання - волевиявлення сторiн.
Протягом звiтного перiоду мiж ПАТ "Розрахунковий центр" та членом Правлiння ПАТ "Розрахунковий центр" (Клiєнт)
було укладено 16.09.2013 р. правочин щодо вiдкриття Клiєнту поточного рахунку. Плата за послуги встановлюється за
Тарифами, що встановлюються Банком самостiйно та можуть змiнюватись Банком в односторонньому порядку протягом
строку дiї цього Договору. Пiдстава укладання - волевиявлення сторiн.
Визнання та оприбуткування придбаних основних засобiв здiйснюється за первiсною вартiстю (вартiстю придбання) з
урахуванням витрат, пов‘язаних з доставкою, монтажем, введенням в експлуатацiю, а також сум непрямих податкiв,
держмита та iнших витрат, пов‘язаних з придбанням та/або введенням в експлуатацiю об‘єктiв. Змiна первiсної вартостi
здiйснюється у випадках полiпшення, модернiзацiї, доустаткування i реконструкцiї таких основних засобiв. Пiсля
первинного визнання облiк основних засобiв здiйснюється в подальшому за первiсною вартiстю (собiвартiстю) з
вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi.
Облiк основних засобiв, якi отриманi в оперативний лiзинг (оренду), здiйснюється за балансовою вартiстю об‘єктiв, яка
зазначається договорi лiзингу (оренди). Серед орендованих основних засобiв Емiтента - нежитловi примiщення, якi
використовуються, як офiснi примiщення.
Основнi засоби класифiкуються Емiтентом по групах.
Раз на рiк, перед складанням рiчної фiнансової звiтностi, Емiтентом проводиться загальна суцiльна iнвентаризацiя
основних засобiв. Крiм цього, Емiтент може проводити позаплановi, вибiрковi iнвентаризацiї основних засобiв,
наприклад, у зв‘язку зi змiною матерiально-вiдповiдальних осiб, масових перемiщень основних засобiв, крадiжок тощо.
Амортизацiйнi вiдрахування за основними засобами нараховуються щомiсячно прямолiнiйним методом, виходячи з
термiну їх корисного використання. Протягом року метод амортизацiї залишається незмiнним.
Термiни корисного використання основних засобiв затверджено наказом на кожну групу основних засобiв. Протягом
2013 року термiн корисного використання не переглядався. Термiни корисного використання основних засобiв
переглядаються у разi змiни виробничих та технологiчних процесiв, фiзичного або морального зносу основних засобiв
виключно на наступний рiк. Термiни корисного використання завершених капiтальних iнвестицiй в полiпшення,
модернiзацiю, реконструкцiю, дообладнання основних засобiв, отриманих в оперативний лiзинг (оренду), дорiвнює
термiну, протягом якого такi основнi засоби будуть використовуватись Емiтентом, але не бiльше строку лiзингу (оренди)
згiдно договору. По малоцiнних необоротних матерiальних активах амортизацiя нараховується в розмiрi 100% вартостi у
першому мiсяцi експлуатацiї.
З метою приведення балансової (первiсної) вартостi основних засобiв у вiдповiднiсть iз справедливою вартiстю,
Емiтентом самостiйно може проводитись переоцiнка. Переоцiнена вартiсть та переоцiнена сума зносу об'єкта основних
засобiв визначається множенням вiдповiдно залишкової вартостi та суми зносу на iндекс переоцiнки. Iндекс переоцiнки
на певну дату визначається дiленням справедливої вартостi об'єкта, який переоцiнюється, на його залишкову вартiсть,
що склалась на цю ж дату.
Ринкова вартiсть об‘єктiв основних засобiв (тобто, сума очiкуваного вiдшкодування при продажу) не перевищує їх
балансову вартiсть (Емiтент експлуатує сучаснi основнi засоби), а тому, зменшення корисностi основних засобiв за
звiтний рiк не вiдбувалось.
Серед основних засобiв, що експлуатуються в Емiтентом є такi, що тимчасово не використовуються, або вилученi з
експлуатацiї, а саме це металевi вивiски з зафiксованою старою назвою Емiтента. Ступiнь зносу основних засобiв на
кiнець звiтного року складає 9.4%. Основних засобiв, стосовно яких iснують передбаченi законодавством обмеження

щодо володiння, користування та розпорядження, Емiтент немає.
Переданих в заставу основних засобiв Емiтент не має.
Мiсцезнаходження та експлуатацiя основних засобiв Емiтента - тiльки в Українi.
Експлуатацiя Емiтентом основних засобiв та подальшi плани розвитку Емiтента не впливають на змiни екологiї
(банкiвська дiяльнiсть не передбачає використання, викиди та/або виробництво шкiдливих речовин та продукцiї).
Планiв капiтального будiвництва та/або планiв щодо значних капiтальних вкладень (iнвестицiй) станом на кiнець 2013
року Емiтент не має.
ПАТ ―РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР‖ як i iншi банки, будучи складовою банкiвської системи України, вiдчуває на собi
весь спектр дiї як загальноекономiчної ситуацiї в країнi, так i державних заходiв грошово-кредитного регулювання.
На дiяльнiсть банку, як i на всю банкiвську сферу України в цiлому, iстотний вплив мають полiтичнi та фiнансовоекономiчнi фактори.

Протягом звiтного року Емiтент не сплачував штрафних санкцiй та компенсацiй за порушення законодавства.
Фiнансування дiяльностi Емiтента здiйснюється за рахунок капiталу Емiтента та коштiв, залучених вiд корпоративних та
приватних клiєнтiв i банкiвських установ.
Рiвень регулятивного капiталу Емiтента станом на 31.12.2013 р. становив 172 705 тис. грн., що вiдповiдає вимогам
Нацiонального банку України. Власний капiтал ПАТ "Розрахунковий центр" на кiнець 2013 року становив 175 852 тис.
грн. За даними балансу на 31.12.2013р. розмiр зобов‘язань за коштами банкiв складав 224 699 тис. грн. за коштами
клiєнтiв – 25 729 тис. грн.
Протягом 2013 року Емiтент пiдтримував адекватнiсть капiталу в межах, встановлених Нацiональним банком України.
Таким чином, розмiр капiталу Емiтента визначено достатнiм для поточних потреб.
У 2013 роцi Емiтент проводив цiлеспрямовану полiтику пiдтримання достатнього рiвня лiквiдностi.
У перспективi, Емiтент, вiдповiдно до обраної ним стратегiї збалансування лiквiдностi, ризику, та доходностi, планує
забезпечувати комбiнування рiзних джерел ресурсiв для фiнансування своєї дiяльностi з урахуванням власних поточних
потреб, а також кон‘юнктури фiнансового ринку.
Вартiсть укладених, але ще не виконаних договорiв на кiнець звiтного перiоду становить 40 млн. грн. та очiкується
прибуток вiд виконання таких договорiв у сумi 19 726,02 грн.
Жорстка конкуренцiя на ринку банкiвських послуг вимагає вiд топ-менеджменту ПАТ "Розрахунковий центр" швидких
рiшень, нестандартних пiдходiв, оперативної реалiзацiї проектiв.
Переваг та лiдерства на ринку банкiвських послуг можна досягнути лише завдяки швидкiй адаптацiї до змiн зовнiшнього
середовища, вмiнню задовольняти потреби клiєнтiв i створювати новi банкiвськi послуги, якi будуть користуватись
попитом. Також важливим є збiльшення вартостi Банку як фiнансової установи шляхом нарощування ресурсної бази,
капiталу та пiдвищення рiвня доходiв.
Банк постiйно проводить монiторинг ринку та коригує свою цiнову полiтику залежно вiд стану ринку. Конкурентнi
переваги Банку:
• наявнiсть чiткого уявлення про стратегiю розвитку Банку;
• унiкальна спецiалiзацiя Банку на ринку України;
• комплексний пiдхiд до управлiння ризиками;
• наявнiсть команди квалiфiкованих менеджерiв;
• послуги, орiєнтованi на клiєнтiв, принципи партнерства;
• автоматизацiя аналiзу й облiку;
• технологiчнiсть способiв прийняття рiшень;
• наявнiсть чiтко поставленої мети.
Керiвництво Банку має досить стриманi прогнози стосовно української банкiвської системи. З одного боку, вiрогiдно,
галузь незабаром повною мiрою вiдновиться пiсля фiнансової кризи 2008-2009 рокiв. Зокрема, у 2014 роцi керiвництво
Банку очiкує на позитивний сукупний фiнансовий результат. Разом iз цим, керiвництво не очiкує на динамiчний
розвиток подiй. Основними перепонами можуть бути нестабiльнi макроекономiчнi та полiтичнi умови, вiдсутнiсть
довгострокового фiнансування на внутрiшньому ринку та недосконале правове середовище.
Стратегiчною метою ПАТ "Розрахунковий центр" є досягнення позицiй фiнансово стiйкого i конкурентоспроможного
Банку, сфокусованого на наданнi банкiвських послуг високого рiвня якостi i технологiчностi цiльовим групам клiєнтiв, а
також власний розвиток та отримання прибутку.

Емiтент протягом звiтного року здiйснював розробку прикладного програмного забезпечення, необхiдного для
проведення своєї дiяльностi, та його модернiзацiю.
Протягом 2013 року витрати Емiтента на розробку та модернiзацiю даного програмного забезпечення склали 663 тис.
грн.
В ходi своєї поточної дiяльностi з дати отримання банкiвської лiцензiї (06 вересня 2013 року) Банку не доводилося
виступати вiдповiдачем, так як позови до судових органiв на Банк протягом цього часу не подавалися.
Банк виступає вiдповiдачем за позовами, що надходили до судових органiв у вiдношеннi до ПАТ «Розрахунковий
центр», що є правонаступником ПрАТ «ВДЦП», як пiдприємства, що здiйснювало депозитарну дiяльнiсть.
Всi судовi справи, процеси за якими тривають станом на 31.12.2013 року, пов‘язанi з депозитарною дiяльнiстю
депозитарiю цiнних паперiв, що здiйснювалась ПАТ "Розрахунковий центр" вiдповiдно до лiцензiї на провадження
депозитарної дiяльностi депозитарiю цiнних паперiв, анульованої НКЦПФР вiдповiдно до Рiшення №2408 вiд
15.10.2013року, а саме:
1) за позовом ПАТ «Азот» до ПрАТ «ВДЦП», де позовними вимогами є:
- зобов‘язати ПрАТ «ВДЦП» припинити дiї, що порушують права ПАТ «Азот» як емiтента та полягають у незаконному
облiку простих iменних акцiй, емiтованих ВАТ «Азот» на рахунку у цiнних паперах ТОВ «IК Вєлєс Капiтал»,
вiдкритому у ПрАТ «ВДЦП». Виконавче провадження та судовi справи, пов‘язанi з ним, тривають;
2) за позовом ТОВ «Бюро спецiалiзованих перекладiв» до ПрАТ «ВДЦП», де позовними вимогами є:
- зобов‘язати внести до зведеного облiкового реєстру рахункiв власникiв цiнних паперiв емiтента ВАТ «Азот» запис про
перехiд права власностi на простi iменнi акцiї ВАТ «Азот» вiд ВАТ «Сiльвiнiт» до ТОВ «Бюро спецiалiзованих
перекладiв». Судовi справи, пов‘язанi з ним, тривають;
3) за позовом Компанiй: GILSON INVESTMENTS LIMITED, EMSWORTH ASSETS LIMITED, CALEFORT
DEVELOPMENTS LIMITED, TRIMCROFT SERVICES LIMITED до ПрАТ «ВДЦП», де позовними вимогами є:
- зобов‘язати ВАТ «Полтавський ГЗК» та ПрАТ «ВДЦП» привести у вiдповiднiсть станом на 18.11.2002 року перелiк
власникiв iменних цiнних паперiв ВАТ «Полтавський ГЗК» шляхом проведення вiдповiдних корегувальних операцiй.
Судовi справи, пов‘язанi з ним, тривають;
4) за позовом ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» до ПрАТ «ВДЦП», де позовними вимогами є:
- звернути стягнення на 26% акцiй Вiдкритого акцiонерного товариства «Макаронна фабрика» якi належать ПрАКзОВ
«Фесс Ентерпрайзис Лiмiтед», номiнальним утримувачем яких є ПрАТ «ВДЦП», на користь ПАТ «Райффайзен Банк
Аваль».
Судовi справи, пов‘язанi з цим позовом, тривають;
5) за позовом ТОВ «РВТранс» до ПАТ «Розрахунковий центр», де позовними вимогами є:
- зобов‘язати ПАТ «Розрахунковий центр» переказувати на поточний банкiвський рахунок ТОВ «РВТранс» доходи
Сайпрус поп‘юлар бенк паблiк ко лтд, одержуванi ПАТ «Розрахунковий центр» вiд ПАТ «Марфiн Банк» з емiтованих
останнiм цiнних паперiв, що належать Сайпрус поп‘юлар бенк паблiк ко лтд, в межах суми 292128530 грн. 20 коп.;
- стягнути солiдарно з ПАТ «Марфiн Банк», Сайпрус поп‘юлар бенк паблiк ко лтд на користь ТОВ «РВТранс»
1507681,54 Євро, 29302461,07 доларiв США та 3406650,91 фунтiв стерлiнгiв;
- звернути стягнення на майно Сайпрус поп‘юлар бенк паблiк ко лтд в рахунок погашення заборгованостi, а саме:
- звернути стягнення на майно Сайпрус поп‘юлар бенк паблiк ко лтд, а саме на простi iменнi акцiї, емiтованi у
бездокументарнiй формi ПАТ «Марфiн Банк» в кiлькостi 434408840 штук ном. вартiстю 434408400,00 грн, та
привiлейованi акцiї, емiтованi у без док. Формi ПАТ «Марфiн банк в кiлькостi 20000 шт., н.в. 200000 грн.;
- визнати за ТОВ «РВТранс» права власностi на простi iменнi акцiї простi iменнi акцiї, емiтованi у бездокументарнiй
формi ПАТ «Марфiн Банк» в кiлькостi 43440840 шт., заг. н.в. 434408400, 00 грн., та привiлейованi акцiй, емiтованi у
бездокументарнiй формi ПАТ «Марфiн Банк» в кiлькостi 20000 шт., н.в. 200000 грн.;
- звернути стягнення на частину майна ТОВ «Iнвестицiйно лiзингова компанiя «Рента», пропорцiйну частцi Сайпрус
поп‘юлар бенк паблiк ко лтд в статутному капiталi ТОВ «Iнвестицiйно лiзингова компанiя «Рента».
Судовi справи, пов‘язанi з цими позовними вимогами, тривають.
Протягом звiтного 2013 року припинення дiяльностi окремими компонентами Банку не було та Банк не припинив
виконання жодної операцiї в межах наявних лiцензiй Нацiонального банку України. Протягом звiтного перiоду Банк не
мав невиконаних зобов'язань за основною сумою боргу та процентiв за ним, не надавав в заставу активи для
забезпечення своїх зобов‘язань за отриманими коштами вiд iнших банкiв. Чистий прибуток за 2013 рiк - 696 тис. грн.
Банк є лiквiдним, нормативи миттєвої, поточної та короткострокової лiквiдностi станом на кiнець дня 31.12.2013 року
виконуються. Процедури управлiння ризиком лiквiдностi є адекватними. Сформованi резерви є достатнiми для покриття
кредитних ризикiв Банку. Операцiї з iнсайдерами не несуть значних ризикiв для фiнансового стану Банку. Протягом року
Банк не потребував рефiнансування з боку Нацiонального банку України та не допускав прострочення за власними
зобов‘язаннями. Аналiз господарювання емiтента за останнi три роки првести неможливо, у зв'язку зi змiною дiльностi
ПАТ "Розрахунковий центр" та отриманням банкiвської лiцензiї лише у вереснi 2013 року.

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Власні основні засоби (тис.
грн.)

Орендовані основні засоби
(тис. грн.)

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

1. Виробничого
призначення:

55015

53553

0

0

55015

53553

будівлі та
споруди

45905

45568

0

0

45905

45568

машини та
обладнання

1782

1283

0

0

1782

1283

транспортні
засоби

943

797

0

0

943

797

інші

6385

5905

0

0

6385

5905

2. Невиробничого
призначення:

40075

39733

0

0

40075

39733

будівлі та
споруди

40049

39706

0

0

40049

39706

машини та
обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні
засоби

0

0

0

0

0

0

інші

7

8

0

0

7

8

95090

93286

0

0

95090

93286

Найменування
основних засобів

Усього

Основні засоби, всього (тис.
грн.)

Опис Основнi засоби – це матерiальнi активи, якi Емiтент утримує з метою використання їх у процесi виробничої

дiяльностi, здачi в (лiзинг) оренду iншим особам, або для здiйснення адмiнiстративних функцiй, очiкуваний
строк корисного використання (експлуатацiї) яких бiльше одного року (або операцiйного циклу, якщо вiн
довший за рiк). Матерiальнi цiнностi вартiстю меншою або рiвною 2500,00 гривень та термiном служби
бiльше одного року вiдносяться до iнших необоротних матерiальних активiв. Основнi засоби визнаються та
облiковуються на балансi Емiтента за їх первiсною вартiстю, яка включає всi витрати, що пов'язанi з
придбанням (створенням), доставкою, установкою i введенням їх в експлуатацiю. Первiсна вартiсть основних
засобiв, що облiковуються на балансi Емiтента збiльшується на вартiсть витрат таких як модернiзацiя,
модифiкацiя, доустаткування, дообладнання, реконструкцiя та iнше, якi призводять до збiльшення
економiчних вигод, що очiкуються у майбутньому вiд використання об'єктiв основних засобiв. Орендованi
основнi засоби в балансi Емiтента не облiковуються, так як це не вимагається законодавством України та
вiдповiдними нормативно-правовими актами, що регулюють ведення бухгалтерського облiку.
Амортизацiя основних засобiв здiйснюється щомiсяця за прямолiнiйним методом, виходячи з норм їх
корисного використання. Сума амортизацiйних вiдрахувань за 2013 рiк склала 1 702 тис. грн.
Зменшення корисностi основних засобiв визнається Емiтентом за умови, що є свiдчення про моральне або
фiзичне пошкодження об‘єкта, зменшення його ринкової вартостi, економiчна ефективнiсть є (або буде)
нижчою, нiж очiкувана, тощо. Протягом 2013 року зменшення корисностi (знецiнення) та суттєвих змiн у
вартостi окремих об‘єктiв основних засобiв не вiдбувалося.
Строк корисного використання (експлуатацiї) основних засобiв визначається Емiтентом самостiйно та може
переглядатися, у разi змiни очiкуваних економiчних вигод вiд його використання. Протягом звiтного року
Емiтентом використовувалися наступнi термiни корисного використання основних засобiв:
• Будинки та передавальнi пристрої – 60 рокiв;
• Споруди – 25 рокiв;
• Машини та обладнання – 6 рокiв;
• Транспортнi засоби – 8 рокiв;
• Iнструменти, прилади, iнвентар, меблi – 6 рокiв;
• Iншi основнi засоби - 12 рокiв.
Станом на 31.12.2013р. основних засобiв, щодо яких передбаченi законодавством обмеження щодо володiння,
користування та розпорядження немає.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Дата
виникнення

Непогашена
частина боргу (тис.
грн.)

Відсоток за
користування коштами
(відсоток річних)

Дата
погашення

X

0

X

X

X

0

X

X

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за
кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

8755

X

X

за іншими цінними паперами (у тому
числі за похідними цінними
паперами)(за кожним видом):

X

0

X

X

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

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

9

X

X

Фінансова допомога на зворотній
основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

253004

X

X

Усього зобов'язань

X

261768

X

X

Види зобов'язань
Кредити банку
у тому числі:
Зобов'язання за цінними паперами
у тому числі:

Опис:

До iнших зобов'язань вiднесено залишки за рахунками 1600, 1602, 2600, 2602, 2650,
3600

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

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про
інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі
даних Комісії

Вид інформації

1

2

3

31.05.2013

31.05.2013

Інформація про зміну власників акцій,
яким належить 10 і більше відсотків
голосуючих акцій

06.08.2013

06.08.2013

Відомості про зміну складу посадових
осіб емітента

23.10.2013

24.10.2013

Відомості про зміну складу посадових
осіб емітента

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи підприємця)

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю «Аудиторська
фiрма «Баланс»

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

21451988

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

03142, Україна, м. Київ, вул.
Академiка Доброхотова, 17, к. 248

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та
аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

0061 30.03.2001

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про
внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські
перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

185 АБ 000162 27.02.2007
23.12.2015

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

2013

Думка аудитора***

безумовно-позитивна
XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи підприємця)
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків фізичної особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та
аудиторів, виданого Аудиторською палатою України
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про
внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські
перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма
«Баланс»
21451988
04050, Україна, м. Київ, вул. Академiка
Доброхотова, 17, кiм. №248
0061 30.03.2001
185 АБ 000162 27.02.2007 23.12.2015

Текст аудиторського висновку (звіту)
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
Акцiонерам та керiвництву ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРIВ НА ФIНАНСОВИХ
РИНКАХ»
Нацiональному банку України
Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб
Звiт щодо фiнансової звiтностi

Ми провели аудит фiнансової звiтностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З
ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРIВ НА ФIНАНСОВИХ РИНКАХ» (далi – Банк), що додається, яка включає звiт про
фiнансовий стан (баланс) станом на 31 грудня 2013 року, звiт про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд (звiт про
фiнансовi результати), звiт про змiни у власному капiталi (звiт про власний капiтал), звiт про рух грошових коштiв за рiк,
що закiнчився на зазначену дату, стислий виклад суттєвих облiкових полвтик та iншi пояснювальнi примiтки.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання та достовiрне представлення цiєї фiнансової звiтностi
вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) та за такий внутрiшнiй контроль, який
управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить
суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.
Вiдповiдальнiсть аудитора
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами
аудиту. Ми провели аудит у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв аудиту, надання впевненостi та етики. Цi
стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для
отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв стосовно сум та розкриття у
фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень
фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи
внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання Банком фiнансової звiтностi, з метою
розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi
внутрiшнього контролю Банку. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик,
прийнятнiсть облiкових оцiнок, використаних управлiнським персоналом, та оцiнку загального представлення
фiнансової звiтностi.
Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки.
Висловлення думки
На нашу думку, фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах, фiнансовий стан Банку станом на
31 грудня 2013 року, його фiнансовi результати та рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату,
вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та чинного законодавства України.
ЗВIТ ЩОДО ВИМОГ ЗАКОНОДАВЧИХ I НОРМАТИВНИХ АКТIВ
У цьому звiтi наведено додаткову iнформацiю згiдно вимог постанови Правлiння Нацiонального банку України № 389
вiд 9 вересня 2003 року та Закону України «Про акцiонернi товариства». Питання, якi викладенi у цьому звiтi,
розглядалися лише у рамках проведення аудиторської перевiрки рiчної фiнансової звiтносiт Банку за 2013 рiк, на основi
вибiркового тестування та у обсягах, необхiдних для планування та проведення аудиторських процедур вiдповiдно до
вимог Мiжнародних стандартiв аудиту.
При ознайомленнi з цим звiтом необхiдно врахувати обмеження, яке зазначено вище, характер процедур з оцiнки питань,
пов‘язаних з дiяльнiстю Банку, та органiзацiєю системи бухгалтерського облiку та внутрiшнього контролю.
Вiдповiднiсть обсягу активiв i зобов‘язань Банку за строками погашення встановлювалась на основi аналiзу форми
статистичної звiтностi №631 «Звiт про структуру активiв та пасивiв за строками погашення», затвердженої постановою
Правлiння Нацiонального банку України вiд 19 березня 2003р. №124, яка не є складовою частиною комплекту рiчної
фiнансової звiтностi, за результатами якого можна зробити наступнi висновки.
Розподiл активiв i пасивiв Банку за строком до погашення достовiрно вiдображений у формi статистичної звiтностi про
структуру активiв та пасивiв за строками, що складається Банком для подання до Нацiонального банку, станом на 1 сiчня
2014 року. Згiдно з класифiкацiєю за строками погашення, зобов‘язання Банку на вимогу перевищують його активи на 5
824 тис. грн. Перевищення зобов‘язань над активами спостерiгається за перiоди зi строками погашення «вiд 366 до 548
днiв» - 3 220 тис. грн., «понад 2 роки до 3 рокiв» - на 588 тис. грн. та «понад 5 рокiв до 10 рокiв» - на 1 053 тис. грн.
Значне перевищення активiв над зобов‘язаннями спостерiгається за перiодами з наступними строками погашення:
«овернайт (на 1 день)» - на 20 031 тис. грн., «вiд 2 до 7 днiв» - на 20 000 тис. грн., та «понад 10 рокiв» - на 148 437 тис.
грн. Такi тенденцiї свiдчать про покращення показникiв короткострокової та довгострокової лiквiдностi. Окрiм того,
варто зазначити, що протягом аналiзованого перiоду Банк виконав економiчнi нормативи та лiмiти стосовно показникiв
лiквiдностi.
З урахуванням вищезазначених особливостей структура активiв та пасивiв Банку є задовiльною.
Якiсть управлiння активами та пасивами Банку
Контроль за ефективним розмiщенням фiнансових ресурсiв Банку здiйснюється згiдно з внутрiшнiми положеннями,
нормативними вимогами Нацiонального банку України та законодавством України. Комiтет по управлiнню активами та
пасивами Банку є постiйно дiючим органом, який щомiсячно розглядає собiвартiсть пасивiв та прибутковiсть активiв i
приймає рiшення щодо полiтики вiдсоткової маржi, розглядає питання вiдповiдностi строковостi активiв та пасивiв та
надає вiдповiдним пiдроздiлам Банку рекомендацiї щодо усунення розбiжностей у часi, що виникають (ст. 44 Закону
України «Про банки та банкiвську дiяльнiсть»).
Протягом року Банк не потребував рефiнансування з боку Нацiонального банку України та не допускав прострочення за
власними зобов‘язаннями. Вплив якостi активiв на власний та регулятивний капiтали Банку є помiрним, оскiльки якiсть
активiв є задовiльною.
На дату проведення аудиту Банк є лiквiдним, нормативи миттєвої, поточної та короткострокової лiквiдностi станом на
кiнець дня 31.12.2013 року виконуються. Процедури управлiння ризиком лiквiдностi є адекватними.

Активи Банку характеризуються оптимальною структурою. Протягом 2013 року активи Банку збiльшились на 199 506
тис. грн. Основну частину активiв (59,59 %) складають грошовi кошти та їх еквiваленти у сумi 260 791 тис. грн. Друга за
значимiстю стаття у активах Банку є «Основнi засоби та нематерiальнi активи» - 22,36 %. Порiвняно з попереднiм роком
грошовi кошти та їх еквiваленти збiльшились на 209 234 тис. грн. (або бiльше нiж в 5 разiв). Протягом 2013 р. у
структурi активiв Банку вiдбулися такi змiни:
Структура активiв
(тис. грн.)
Групи активiв 31.12.2013
на кiнець дня 31.12.2012
на кiнець дня Змiни за рiк
Залишки Частка (%) Залишки Частка (%)
Грошовi кошти та їх еквiваленти 260 791 59,59% 51 557 21,65% 209 234
Кошти обов‘язкових резервiв банку в Нацiональному банку України 10 0,00% - - 10
Кошти в iнших банках 19 605 4,48% 31 500 13,23% (11 895)
Цiннi папери в портфелi банку на продаж 5 0,00% 5 0,00% 0
Iнвестицiї в асоцiйованi/асоцiйованi та дочiрнi компанiї 56 265 12,86% 56 265 23,63% 0
Дебiторська заборгованiсть щодо поточного податку на прибуток 1 595 0,36% - - 1 595
Вiдстрочений податковий актив 29 0,01% 63 0,03% (34)
Основнi засоби та нематерiальнi активи 97 847 22,36% 96 824 40,66% 1 023
Iншi фiнансовi активи 1 172 0,27% 1 560 0,66% (388)
Iншi активи 301 0,07% 340 0,14% (39)
Усього активiв 437 620 100,00% 238 114 100,00% 199 506
Грошовi кошти та їх еквiваленти. Частка грошових коштiв та їх еквiвалентiв в активах Банку протягом року збiльшилась
з 21,65 % до 59,59 %, що в абсолютному вираженнi станом на кiнець дня 31.12.2013 складає 260 791 тис. грн.
Кошти в iнших банках. Залишки коштiв в iнших банках протягом року зменшились на 11 895 тис. грн. i станом на кiнець
дня 31.12.2013 року становили 19 605 тис. грн., що становить 4,48 % активiв Банку.
Iнвестицiї в асоцiйованi/асоцiйованi та дочiрнi компанiї. Загальна сума iнвестицiй не змiнилась i становить 56 265 тис.
грн. в статутному капiталi небанкiвської дочiрньої компанiї Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
―МIЖРЕГIОНАЛЬНИЙ ФОНДОВИЙ СОЮЗ‖ 96.875% (пряма участь).
Основнi засоби та нематерiальнi активи. Частка основних засобiв та нематерiальних активiв в структурi активiв протягом
2013 року зменшилась з 40,66 % до 22,36 %, що в абсолютному вираженнi становить станом на 31.12.2013року – 97 847
тис. грн.
Станом на кiнець дня 31.12.2013 року сукупнi зобов‘язання Банку по залучених коштах в нацiональнiй та iноземних
валютах становлять 261 768 тис. грн. Найбiльшу частку у структурi зобов‘язань становлять кошти банкiв – 224 699 тис.
грн., та кошти клiєнтiв – 25 729 тис. грн., що складає 85,84 % та 9,83 % вiдповiдно всiх зобов‘язань Банку.
Протягом 2013 року ресурсна база Банку збiльшилась бiльше нiж в 4 рази, тобто на 198 810 тис. грн.
Кошти банкiв. Сума коштiв банкiв станом на кiнець дня 31.12.2013 року становить 224 699 тис. грн. (або 85,84 %)
зобов'язань Банку.
Структура зобов‘язань (тис. грн.)
Групи зобов'язань 31.12.2013 31.12.2012 Змiни за рiк
Сума Частка, % Сума Частка,%
Кошти банкiв 224 699 85,84% - - 224 699
Кошти клiєнтiв 25 729 9,83% 49 617 78,81% (23 888)
поточнi рахунки iнших юридичних осiб 25 729 100% 49 617 100% (23 888)
Борговi цiннi папери, емiтованi банком 8 755 3,34% 8 755 13,91% 0
Зобов‘язання щодо поточного податку на прибуток - - 819 1,30% (819)
Iншi фiнансовi зобов'язання - - 734 1,17% (734)
Iншi зобов'язання 2 585 0,99% 3 033 4,82% (448)
Усього зобов'язань 261 768 100,00% 62 958 100,00% 198 810
Сума коштiв клiєнтiв в порiвняннi з минулим роком зменшилась на 23 888 тис. грн. (або на 48,14 %) i на кiнець дня
31.12.2013 року складає 25 729 тис. грн., що становить 9,83 % усiх зобов‘язань Банку. 100% частку серед коштiв клiєнтiв
i, вiдповiдно, в структурi зобов'язань Банку, займають поточнi рахунки iнших юридичних осiб.
Сума боргових цiнних паперiв, емiтованих банком протягом звiтного перiоду не змiнилась i становить 8 755 тис. грн., що
у вiдсотковому вираженнi становить 3,34% станом на 01.01.2014 року.
Достатнiсть резервiв та капiталу Банку обумовлюється як формуванням капiталу, фондiв та резервiв у вiдповiдностi до
вимог нормативно-правових актiв Нацiонального банку України, так i якiстю його активiв, яка залежить вiд рiвня ризику
банкiвських операцiй, у тому числi операцiй з iнсайдерами.
Станом на кiнець дня 31 грудня 2013 року та протягом звiтного року Банк дотримувався нормативних вимог щодо
формування резервiв та капiталу, включаючи регулятивний капiтал. Банком протягом звiтного року не порушувались
норматив адекватностi регулятивного капiталу та норматив спiввiдношення регулятивного капiталу до сукупних активiв,
встановленi «Iнструкцiєю про порядок регулювання дiяльностi банку в Українi», затвердженої постановою Правлiння
Нацiонального банку України вiд 28.08.2001 року №368. Нормативна база Банку з управлiння та контролю за
достатнiстю капiталу з урахуванням всiх ризикiв, притаманних його дiяльностi, є достатньою.

Надання кредитiв здiйснюється у порядку, встановленому внутрiшнiми положеннями Банку про кредитування. Якiсть
кредитного портфелю станом на кiнець дня 31.12.2013 року є задовiльною.
Для розрахунку резервiв Банк застосовує Положення про порядок формування та використання банками України
резервiв для вiдшкодування можливих втрат за активними банкiвськими операцiями, затвердженим постановою
Нацiонального банку України вiд 25.01.2012 року №23 (далi - Положення №23), зi змiнами та доповненнями, залежно вiд
класифiкацiї операцiї. Банк визначає рiвень ризику кредитних операцiй, оцiнює фiнансовий стан позичальникiв, стан
обслуговування боргу, категорiю якостi за кредитом та вартiсть, групу та коефiцiєнт лiквiдностi застави згiдно з
внутрiшнiми положеннями, розробленими на пiдставi Положення №23.
Станом на кiнець дня 31.12.2013 року загальна сума сформованих Банком резервiв пiд кредитну заборгованiсть згiдно з
вимогами Положення №23 (зi змiнами та доповненнями) становила 400 тис. грн. В цiлому сформованi резерви є
достатнiми для покриття кредитних ризикiв Банку.
Загальна сума дебiторської заборгованостi станом на кiнець дня 31.12.2013 року складала 1 978 тис. грн., у т.ч. фiнансова
дебiторська заборгованiсть з – 1 800 тис. грн., дебiторська заборгованiсть за господарською операцiєю – 178 тис. грн.
Банком щомiсячно, станом на перше число мiсяця наступного за звiтним, здiйснюється iнвентаризацiя дебiторської
заборгованостi. За її результатами складаються вiдомостi, на пiдставi яких здiйснюється оцiнка якостi та класифiкацiя
заборгованостi за ступенем ризику. На пiдставi вiдомостей проводиться коригування суми сформованого резерву
вiдповiдно до розрахункової суми.
Резерви пiд дебiторську заборгованiсть сформовано у сумi 650 тис. грн. згiдно з вимогами Положення №23 (зi змiнами та
доповненнями). Обсяги сформованих резервiв вiдповiдають якостi дебiторської заборгованостi i є достатнiми для
вiдшкодування можливих втрат вiд дебiторської заборгованостi.
Операцiї з iнсайдерами не несуть значних ризикiв для фiнансового стану Банку. В ходi виконання аудиторської
перевiрки не виявлено порушень нормативних вимог в частинi здiйснення операцiй з пов‘язаними особами.
Оцiнка адекватностi системи управлiння ризиками Банку
З метою захисту вiд майбутнiх втрат Банком проводиться оцiнка, дослiдження тенденцiй розвитку та регулювання
рiзноманiтних ризикiв, якi притаманнi банкiвськiй системi i економiцi України в цiлому. Контроль за ризиками
здiйснюється на основi диверсифiкацiї банкiвських послуг, вiдстеження розвитку кон‘юнктури фiнансового ринку, а
також монiторингу валютного ринку. На думку аудитора, систему управлiння ризиками Банку, якi пов‘язанi з
банкiвськими операцiями, можна оцiнити як адекватну.
Адекватнiсть бухгалтерського облiку, процедур внутрiшнього аудиту та заходiв контролю Банку
Бухгалтерський облiк здiйснюється Банком вiдповiдно до принципiв, якi вiдповiдають чинному законодавству України,
нормативно-правовим актам НБУ та Мiжнародним стандартам бухгалтерського облiку та прийнятiй Банком облiковiй
полiтицi. Таким чином, дотримується адекватнiсть бухгалтерського облiку Банку вищезазначеним вимогам.
Фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно та повно, в усiх суттєвих аспектах, фiнансовий стан Банку станом на кiнець
дня 31 грудня 2013 року, його фiнансовi результати та рух грошових коштiв за рiк Фактiв порушення законодавства пiд
час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та
подання звiтностi, не виявлено.
Служба внутрiшнього аудиту Банку є органом оперативного контролю Спостережної ради Банку та пiдпорядковується
Спостережнiй радi Банку вiдповiдно до ст.45 Закону України «Про банки i банкiвську дiяльнiсть».
На нашу думку, заходи внутрiшнього контролю та процедури внутрiшнього аудиту забезпечують адекватний контроль
за ризиками Банку.
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма «Баланс»
Мiсцезнаходження: 03142, м. Київ, вул. Академiка Доброхотова, 17, к. № 248
Телефон (факс): (044) 404-00-05; 404-70-40.
Дата та номер договору на проведення аудиту: договiр вiд 29 жовтня 2013 року № 14
Дата початку проведення аудиту: 01 листопада 2013 року
Дата закiнчення проведення аудиту: 09 квiтня 2014 року
Аудитор В В. Зимовець
(сертифiкат аудитора банкiв № 0008, чинний до 01 сiчня 2015 р.)
Аудиторська фiрма «Баланс» включена до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв рiшенням Аудиторської палати
України вiд 30 березня 2001 року № 100 (Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв № 0061.
Продовжено до 23.12.2015 року Рiшенням вiд 23.12.2010 року № 224/3)
09 квiтня 2014 року
м. Київ
-

Інформація про стан корпоративного управління
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2013

2

1

2

2012

2

2

3

2011

2

2

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?
Так
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

Ні

X

Акціонери

X

Депозитарна установа

X

Інше (запишіть): Iнший орган не здiйснював реєстрацiю акцiонерiв дял участi в
загальних зборах.

Ні

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

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X

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

Ні

Підняттям карток
Бюлетенями (таємне голосування)

X
X

Підняттям рук

X

Інше (запишіть): Iншим способом голосування з питань порядку денного на
загальних зборах акцiонерiв не здiйснювалося.

Ні

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

Ні

Реорганізація

X

Додатковий випуск акцій

X

Унесення змін до статуту

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X
X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X

Інше (запишіть): Останнi позачерговi загальнi збори акцiонерiв, якi вiдбулися 05.08.2013
року були скликанi для прийняття рiшень щодо внесення змiн до статуту, внутрiшнiх
документiв, припинення повноважень та обрання Голiв та членiв Спостережної ради та
Ревiзiйної комiсiї, у зв'язку iз прийняттям 04.07.2013 року ВРУ ЗУ "Про внесення змiн до
деяких законiв України щодо статусу та умов функцiонiвання Розрахункового центру з
обслуговування договорiв на фiнансових ринках, яким визначили статус ПАТ
"Розрахунковий центр", як банку.

Ні

Ні

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

5

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

0

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

3

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій

2

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

5

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

7

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)

Статутом ПАТ "Розрахунковий
центр" та Положенням про
Спостережну раду передбачена
можливiсть створення Спостережною
радою постiйних чи тимчасових
комiтетiв. Станом на кiнець звiтного
року у складi Спостережної ради
комiтети не створенi.

Інші (запишіть)

Так

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

д/в

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

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

Відсутність конфлікту інтересів

X

Граничний вік

X

Відсутні будь-які вимоги

X

Інше (запишіть): 1) мати вищу економiчну, юридичну освiту; 2) мати бездоганну
дiлову репутацiю 3) iншi вимоги, передбаченi чинним законодавством України

X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами
та обов'язками?
Так
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх
документів акціонерного товариства

Ні

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)

Голову та членiв Спостережної ради
ПАТ "Розрахунковий центр" було
обрано на позачергових загальних
зборiв акцiонерiв, якi вiдбулися
05.08.2013 р.

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду
ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

так, створено
ревізійну комісію

кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів
акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні
Наглядова Виконавчий
збори
рада
орган
акціонерів

Не належить
до
компетенції
жодного
органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або
бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової
відповідальності членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення
власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Ні

Ні

Ні

Так

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу
приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні)
Так
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто
суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в
інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так
Положення про загальні збори акціонерів

X

Положення про наглядову раду

X

Положення про виконавчий орган

X

Ні

Положення про посадових осіб акціонерного товариства
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X
X

Положення про акції акціонерного товариства

X

Положення про порядок розподілу прибутку

X

Інше (запишіть):

д/в

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
Інформація
Публікується у
Документи
Копії
Інформація
розповсюджується
пресі,
надаються документів розміщується
на загальних
оприлюднюється
для
надаються на власній
зборах
в
ознайомлення на запит
інтернет-

загальнодоступній безпосередньо акціонера
сторінці
інформаційній
в
акціонерного
базі даних
акціонерному
товариства
НКЦПФР про
товаристві
ринок цінних
паперів
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

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Статут та внутрішні
документи

Ні

Ні

Так

Так

Так

Протоколи загальних зборів
акціонерів після їх проведення

Ні

Ні

Так

Так

Так

Розмір винагороди посадових
осіб акціонерного товариства

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової
звітності? (так/ні) Так
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім
аудитором протягом останніх трьох років?
Так

Ні

Не проводились взагалі

X

Менше ніж раз на рік

X

Раз на рік

X

Частіше ніж раз на рік

X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так

Ні

Загальні збори акціонерів
Наглядова рада

X
X

Виконавчий орган

X

Інше (запишіть)

д/в

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)

Змiна аудитора не проводилась.

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому
році?
Так
Ревізійна комісія (ревізор)

Ні

X

Наглядова рада

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

Перевірки не проводились

X

Інше (запишіть)

д/в

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

Ні

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)

д/в

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 визначилися.
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
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть
дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил)
корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: д/iв
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів,
правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини
такого відхилення протягом року
д/в
Звіт про корпоративне управління*
1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи.
Вiдповiдно до п. 3.1. Статуту ПАТ "Розрахунковий центр" "Банк здiйснює свою дiяльнiсть з метою власного розвитку
та отримання прибутку. Банк має право надавати банкiвськi та iншi фiнансовi послуги (крiм послуг у сферi
страхування), а також здiйснювати iншу дiяльнiсть, визначену законодавством України та Статутом" ПАТ
"Розрахунковий центр". ПАТ "Розрахунковий центр" має на метi: • забезпечувати клiєнтiв професiйним та
комфортним банкiвським сервiсом через надання якiсних послуг; • зберiгати прибуткову дiяльнiсть, яка вiдповiдає
iнтересам акцiонерiв та заохочувати акцiонерiв i надалi iнвестувати в розвиток Банку.
2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) (для
юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за
рік.
Згiдно даних реєстру власникiв iменних цiнних паперiв ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР», сформованого станом на
31.12.2013 року, власником iстотної участi у ПАТ "Розрахунковий центр" є Нацiональний Банк України, код ЄДРПОУ
00032106, мiсцезнаходження: м. Київ, вул. Iнститутська, буд. 9, що володiє 119 096 штук простих iменних акцiй
Банку, що становить 77,7897 % вiд загальної кiлькостi акцiй. Протягом 2013 року склад власникiв iстотної участi не
змiнювався.
3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого
органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або
споживачам фінансових послуг.
Факти порушення членами спостережної ради та виконавчого органу (Правлiння) ПАТ "Розрахунковий центр"
внутрiшнiх правил, що призвело до заподiяння шкоди фiнансовiй установi або споживачам фiнансових послуг
вiдсутнi.
4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у
тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів.
Протягом звiтного перiоду до ПАТ "Розрахунковий центр" та до посадових осiб ПАТ "Розрахунковий центр", якi
входять до складу членiв Спостережної ради та Виконавчого органу, заходи впливу не застосовувалися.
5. Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики
або про відсутність такої системи.
В Банку створена система комплексного управлiння ризиками, основний напрям дiяльностi якої є стандартизацiя
роботи системи Банку вiдносно оцiнки i управлiння ризиками, мiнiмiзацiя витрат банку, пов'язаних з проведенням
банкiвських операцiй, а також наявнiсть процедур оцiнки i управлiння ризиками в структурних пiдроздiлах Банку. У
ПАТ "Розрахунковий центр" утворено постiйно дiючий пiдроздiл з управлiння ризиками - управлiння аналiзу та
контролю за ризиками, що пiдпорядковується першому заступнику Голови Правлiння Банку. З метою захисту вiд
майбутнiх втрат Банком проводиться оцiнка, дослiдження тенденцiй розвитку та регулювання рiзноманiтних ризикiв,
якi притаманнi банкiвськiй системi i економiцi України в цiлому. Контроль за ризиками здiйснюється на основi
диверсифiкацiї банкiвських послуг, вiдстеження розвитку кон‘юнктури фiнансового ринку, а також монiторингу
валютного ринку. Для забезпечення додактових заходiв з метою управлiння ризикiв у ПАТ "Розрахунковий центр"

створено постiйно дiючi комiтети: кредитний комiтет; комiтет з питань управлiння активами та пасивами, тарифний
комiтет.
6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту
(контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно
до положень (стандартів) бухгалтерського обліку.
Вiдповiдно до Закону України "Про банки i банкiвську дiльнiсть" та пiсля отримання ПАТ "Розрахунковий центр"
банкiвської дiяльностi (дата отримання 06.09.2013 р.) у ПАТ "Розрахунковий центр" була створена служба
внутрiшнього аудиту, що пiдпорядковується Спостережнiй радi та дiє вiдповiдно до затвердженого Спостережною
радою Положення про Службу внутрiшнього аудиту. Служба внутрiшнього аудиту виконувала свої функцiї у
вiдповiдностi до вимог законодавства України, Положення про Службу внутрiшнього аудиту, Стандартiв
внутрiшнього аудиту та плану роботи, затвердженого Спостережною радою. Так, у 2013 роцi були запланованi та
здiйсненi перевiрки банкiвської дiяльностi ПАТ «Розрахунковий центр» за такими напрямками, як: - аудит
ефективностi системи внутрiшнього контролю при вiдкриттi та веденнi поточних, вкладних та iнших рахункiв
клiєнтiв; - аналiз ефективностi системи внутрiшнього контролю при встановленнi кореспондентських вiдносин з
банками та укладаннi мiжбанкiвських договорiв Результати аудиторських перевiрок були доведенi до вiдома
Правлiння та були наданi вiдповiднi рекомендацiї щодо удосконалення функцiонування системи внутрiшнього
контролю. Служба внутрiшнього аудиту на постiйнiй основi та в межах своєї компетенцiї приймає участь у розбудовi
та удосконаленнi системи внутрiшнього контролю в ПАТ «Розрахунковий центр» з метою дотримання вимог чинного
законодавства України при здiйсненнi банкiвських операцiй, збереження надiйної та достовiрної системи облiку та
звiтностi, зниження банкiвських ризикiв.
7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової
установи розмір, або про їх відсутність.
Статутом ПАТ "Розрахунковий центр" передбачено прийняття рiшень про вчинення провочинiв (укладення договорiв)
на суму що становить: - до 5 (п'яти) вiдсоткiв балансової вартостi активiв Банку за даними останньої фiнансової
звiтностi Банку - рiшення приймає голова Правлiння. - вiд 5 (п'яти) до 10 (десяти) вiдсоткiв балансової вартостi
активiв Банку за данними останньої фiнансової звiтностi Банку - рiшення приймається Правлiнням; - вiд 10 (десяти) до
25 (двадцяти п'яти) вiдсоткiв балансової вартостi активiв Банку за даними останньої фiнансової звiтностi Банку рiшення приймається Спостережної радою; - перевищує 25 (двадцяти п'ять) вiдсоткiв вартостi активiв за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку - рiшення приймаєтсья загальними зборами Банку. Протягом 2013 року
зазначенi органи управлiння Банку дiяли в межах повноважень передбачених статутом ПАТ "Розрахунковий центр".
8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує
встановлений у статуті фінансової установи розмір.
Протягом 2013 року органи управлiння Банку приймали рiшення про вчинення правочинiв (укладення договорiв) в
межах повноважень передбачених статутом ПАТ "Розрахунковий центр".
9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової
групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про
їх відсутність.
При здiйсненнi операцiй з пов‘язаними особами Банк керується вимогами Закону України «Про банки та банкiвську
дiяльнiсть», Iнструкцiєю про порядок регулювання дiяльностi банкiв в Українi, затвердженою Постановою Правлiння
НБУ вiд 28 серпня 2001 року N 368. Операцiї з пов'язаними особами зазначенi в рiчнiй фiнансовiй звiтностi Банку за
2013 р. (примiтка 46). Залишки за операцiями з пов‘язаними сторонами за станом на кiнець 2013 року (тис. грн.) Рядок
Найменування статтi Материнська компанiя Найбiльшi учасники (акцiонери) банку Компанiї пiд спiльним контролем
Дочiрнi компанiї Провiдний управлiнський персонал Асоцiйованi компанiї Iншi пов‘язанi сторони 1 Торговi цiннi
папери (контрактна процентна ставка _ — _ %) 0 0 0 0 0 0 0 2 Iншi фiнансовi активи, що облiковуються за
справедливою вартiстю через прибуток або збиток (контрактна процентна ставка _ — _ %) 0 0 0 0 0 0 0 3 Кошти в
iнших банках (контрактна процентна ставка 0 — 1,95 %) 240774 0 0 0 0 0 0 4 Кредити та заборгованiсть клiєнтiв
(контрактна процент- на ставка _ — _ %) 0 0 0 0 0 0 0 5 Резерв пiд заборгованiсть за кредитами за станом на 31 грудня
0 0 0 0 0 0 0 6 Цiннi папери в портфелi банку на продаж (контрактна про центна ставка __ — __ %; _ % володiння для
акцiй) 0 0 0 0 0 0 0 7 Цiннi папери в портфелi банку до погашення (контрактна процентна ставка __ — __ %) 0 0 0 0 0 0
0 8 Iнвестицiї в асоцiйованi компанiї 0 0 0 0 0 0 0 9 Iншi активи 2 0 0 56266 0 0 0 10Необоротнi активи, утримуванi для
продажу, та активи групи вибуття (контрактна процентна ставка __ — __ % для боргових цiнних паперiв; _ %
володiння для акцiй) 0 0 0 0 0 0 0 11 Кошти банкiв (контрактна процентна ставка __ — __ %) 0 0 0 0 0 0 0 12 Кошти
клiєнтiв (контрактна процентна ставка 0 -0 %) 0 0 0 63 0 0 0 13 Борговi цiннi папери, емiтованi банком (контрактна
процентна ставка 0 -0 %) 0 0 0 8755 0 0 0 14 Iншi залученi кошти (контрактна процентна ставка __ — __ %) 0 0 0 0 0 0
0 15 Резерви за зобов‘язаннями 0 0 0 0 0 0 0 16 Iншi зобов‘язання 0 0 0 0 0 0 0 17 Субординований борг (контрактна
процентна ставка __ — __ %) 0 0 0 0 0 0 0 18 Зобов‘язання груп вибуття (контрактна процентна ставка __ — __ %) 0 0
0 0 0 0 0 Таблиця 46.2. Доходи та витрати за операцiями з пов‘язаними сторонами за 2013 рiк (тис. грн.) Рядок
Найменування статтi Материнська компанiя Найбiльшi учасники (акцiонери) банку Компанiї пiд спiльним контролем
Дочiрнi компанiї Провiдний управлiнський персонал Асоцiйованi компанiї Iншi пов‘язанi сторони 1 Процентнi доходи

0 0 0 0 0 0 0 2 Процентнi витрати 0 0 0 0 0 0 0 3 Дивiденди 0 0 0 0 0 0 0 4 Результат вiд операцiй з цiнними паперами в
торговому портфелi банку 0 0 0 0 0 0 0 5 Результат вiд переоцiнки iнших фiнансових iнструментiв, що облiковуються
за справедливою вартiстю через прибуток або збиток 0 0 0 0 0 0 0 6 Результат вiд продажу цiнних паперiв у портфелi
банку на продаж 0 0 0 0 0 0 0 7 Результат вiд операцiй з iноземною валютою 0 0 0 0 0 0 0 8 Результат вiд переоцiнки
iноземної валюти 0 0 0 0 0 0 0 9 Комiсiйнi доходи 2 0 0 2 0 0 0 10 Комiсiйнi витрати 0 0 0 0 0 0 0 11 Прибуток/(збиток),
який виникає пiд час первiсного виз-нання фiнансових активiв за процентною ставкою, вищою або нижчою, нiж
ринкова 0 0 0 0 0 0 0 12 Прибуток/(збиток), який виникає пiд час первiсного виз-нання фiнансових зобов‘язань за процентною ставкою, вищою або нижчою, нiж ринкова 0 0 0 0 0 0 0 13 Вiдрахування до резерву пiд знецiнення кредитiв
та коштiв в iнших банках 0 0 0 0 0 0 0 14 Вiдрахування до резерву пiд знецiнення дебiторської заборгованостi 0 0 0 0 0
0 0 15 Знецiнення цiнних паперiв у портфелi банку на продаж 0 0 0 0 0 0 0 16 Знецiнення цiнних паперiв у портфелi
банку до погашення 0 0 0 0 0 0 0 17 Вiдрахування до резервiв за зобов‘язаннями 0 0 0 0 0 0 0 18 Iншi операцiйнi
доходи 19 0 0 44 0 0 0 19 Доходи/(витрати) вiд дострокового погашення заборгованостi 0 0 0 0 0 0 0 20
Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати (85) 0 0 0 0 0 0 21 Частка в прибутку/ (збитку) асоцiйованих компанiй 0 0 0
0 0 0 0 Таблиця 46.3. Iншi права та зобов‘язання за операцiями з пов‘язаними сторонами за станом на кiнець 2013 року
та Таблиця 46.4. Загальна сума кредитiв, наданих пов‘язаним сторонам та погашених пов‘язаними сторонами
протягом 2013 року не складаються у зв‘язку з вiдсутнiстю даних операцiй в балансi Банку протягом 2013 року.
Таблиця 46.5. Залишки за операцiями з пов‘язаними сторонами за станом на кiнець 2012 року (тис. грн.) Рядок
Найменування статтi Материнська компанiя Найбiльшi учасники (акцiонери) банку Компанiї пiд спiльним контролем
Дочiрнi компанiї Провiдний управлiнський персонал Асоцiйованi компанiї Iншi пов‘язанi сторони 1 Торговi цiннi
папери (контрактна процентна ставка _ — _ %) 0 0 0 0 0 0 0 2 Iншi фiнансовi активи, що облiковуються за
справедливою вартiстю через прибуток або збиток (контрактна процентна ставка _ — _ %) 0 0 0 0 0 0 0 3 Кошти в
iнших банках (контрактна процентна ставка 0 –0%) 49616 0 0 0 0 0 0 4 Кредити та заборгованiсть клiєнтiв (контрактна
процентна ставка _ — _ %) 0 0 0 0 0 0 0 5 Резерв пiд заборгованiсть за кредитами за станом на 31 грудня 0 0 0 0 0 0 0 6
Цiннi папери в портфелi банку на продаж (контрактна процентна ставка __ — __ %; _ % володiння для акцiй) 0 0 0 0 0
0 0 7 Цiннi папери в портфелi банку до погашення (контрактна процентна ставка __ — __ %) 0 0 0 0 0 0 0 8 Iнвестицiї
в асоцiйованi компанiї 0 0 0 0 0 0 0 9 Iншi активи 0 0 0 56269 0 0 0 10 Необоротнi активи, утримуванi для продажу, та
активи групи вибуття (контрактна процентна ставка __ — __ % для боргових цiнних паперiв; _ % володiння для акцiй)
0 0 0 0 0 0 0 11 Кошти банкiв (контрактна процентна ставка __ — __ %) 0 0 0 0 0 0 0 12 Кошти клiєнтiв (контрактна
процентна ставка 0 -0 %) 0 0 0 0 0 0 0 13 Борговi цiннi папери, емiтованi банком (контрактна процентна ставка 0 -0 %)
0 0 0 8755 0 0 0 14 Iншi залученi кошти (контрактна процентна ставка __ — __ %) 0 0 0 0 0 0 0 15 Резерви за
зобов‘язаннями 0 0 0 0 0 0 0 16 Iншi зобов‘язання 0 0 0 0 0 0 0 17 Субординований борг (контрактна процентна ставка
__ — __ %) 0 0 0 0 0 0 0 18 Зобов‘язання груп вибуття (контрактна процентна ставка __ — __ %) 0 0 0 0 0 0 0 Таблиця
46.6. Доходи та витрати за операцiями з пов‘язаними сторонами за 2012 рiк (тис. грн.) Рядок Найменування статтi
Материнська компанiя Найбiльшi учасники (акцiонери) банку Компанiї пiд спiльним контролем Дочiрнi компанiї
Провiдний управлiнський персонал Асоцiйованi компанiї Iншi пов‘язанi сторони 1 Процентнi доходи 0 0 0 0 0 0 0 2
Процентнi витрати 0 0 0 0 0 0 0 3 Дивiденди 0 0 0 0 0 0 0 4 Результат вiд операцiй з цiнними паперами в торговому
портфелi банку 0 0 0 0 0 0 0 5 Результат вiд переоцiнки iнших фiнансових iнструментiв, що облiковуються за
справедливою вартiстю через прибуток або збиток 0 0 0 0 0 0 0 6 Результат вiд продажу цiнних паперiв у портфелi
банку на продаж 0 0 0 0 0 0 0 7 Результат вiд операцiй з iноземною валютою 0 0 0 0 0 0 0 8 Результат вiд переоцiнки
iноземної валюти 0 0 0 0 0 0 0 9 Комiсiйнi доходи 0 0 0 0 0 0 0 10 Комiсiйнi витрати 0 0 0 0 0 0 0 11 Прибуток/(збиток),
який виникає пiд час первiсного визнання фiнансових активiв за процентною ставкою, вищою або нижчою, нiж
ринкова 0 0 0 0 0 0 0 12 Прибуток/(збиток), який виникає пiд час первiсного визнання фiнансових зобов‘язань за
процентною ставкою, вищою або нижчою, нiж ринкова 0 0 0 0 0 0 0 13 Вiдрахування до резерву пiд знецiнення
кредитiв та коштiв в iнших банках 0 0 0 0 0 0 0 14 Вiдрахування до резерву пiд знецiнення дебiторської заборгованостi
0 0 0 0 0 0 0 15 Знецiнення цiнних паперiв у портфелi банку на продаж 0 0 0 0 0 0 0 16 Знецiнення цiнних паперiв у
портфелi банку до погашення 0 0 0 0 0 0 0 17 Вiдрахування до резервiв за зобов‘язаннями 0 0 0 0 0 0 0 18 Iншi
операцiйнi доходи 12 0 0 16 0 0 0 19 Доходи/(витрати) вiд дострокового погашення заборгованостi 0 0 0 0 0 0 0 20
Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати 0 0 0 (11) 0 0 0 21 Частка в прибутку/ (збитку) асоцiйованих компанiй 0 0 0
0 0 0 0 Таблиця 46.7. Iншi права та зобов‘язання за операцiями з пов‘язаними сторонами за станом на кiнець 2012 року
та Таблиця 46.8. Загальна сума кредитiв, наданих пов‘язаним сторонам та погашених пов‘язаними сторонами
протягом 2012 року Банком не складаються у зв‘язку з вiдсутнiстю таких операцiй в балансi Банку протягом 2012
року. Основнi власники Банку: Рядок Найменування юридичної особи Код ЄДРПОУ Участь в статутному фондi 1
Нацiональний банк України 00032106 77,7897% Таблиця 46.9. Виплати провiдному управлiнському персоналу (тис.
грн.) Рядок Найменування статтi 2013 рiк 2012 рiк витрати нараховане зобов‘язання витрати нараховане зобов‘язання
1 Поточнi виплати працiвникам (2261) 0 (2405) 0 2 Виплати пiсля закiнчення трудової дiяльностi 0 0 0 0 3 Iншi
довгостроковi виплати працiвникам 0 0 0 0 4 Виплати пiд час звiльнення 0 0 0 0 5 Виплати iнструментами власного
капiталу банку на основi акцiй 0 0 0 0
10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання
ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту).
Рекомендацiй (вимог) органiв, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових послуг, щодо аудиторського
висновку не було.
11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного

протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для
фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові)
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Баланс", код за ЄДРПОУ 21451988, 03142, м. Київ,
вул. Академiка Доброхотова, 17, к.248.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності.
Загальний стаж аудиторської дiяльностi - 14 рокiв
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги
фінансовій установі.
ТОВ "Аудиторська фiрма "Баланс" надає аудиторськi послуги товариству протягом 6 рокiв.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що надавалися
фінансовій установі протягом року.
Протягом 2013 року ТОВ "Аудиторська фiрма "Баланс" надавалися iншi аудиторськi послуги: - аудит формування
статутного капiталу станом на 01.07.2013 р.; - аудит фiнансової звiтностi станом на 31.12.2012 за вимогами
Нацiональної комiсiї з цiниннх паперiв та фондового ринку.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення
виконання функцій внутрішнього аудитора.
Випадкiв виникнення конфлiкту iнтересiв та/або сумiщення виконання функцiй внутрiшнього аудитора протягом року
не було.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі протягом останіх
п`яти років.
Протягом останнiх п'яти рокiв ротацiя аудиторiв не вiдбувалося.
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.
Випадки стягнень, застосованих до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, фактiв подання
недостовiрної звiтностi ПАТ "Розрахунковий центр", що пiдтверджена аудиторським висновком, виявлених органами,
якi здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових послуг не було.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність механізму
розгляду скарг.
ПАТ „Розрахунковий центр‖ у своїй дiяльностi керується Конституцiєю України, законами України та нормативноправовими актами Нацiонального банку України. Захист прав споживачiв у ПАТ "Розрахунковий центр"
здiйснюється, зокрема, шляхом виконання ПАТ "Розрахунковий центр" своїх договiрних зобов‘язань перед клiєнтом
та дотримання законодавства України з питань надання фiнансових послуг. Спори, що можуть виникнути мiж
клiєнтом та ПАТ "Розрахунковий центр", вирiшуються шляхом переговорiв, у разi недосягнення згоди – в судовому
порядку
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, прізвище, ім'я та по
батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги.
Працiвники призначаються керiвником вiдповiдно до повноважень.
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).
Скарги стосовно надання фiнансових послуг, за звiтний перiод, вiдсутнi.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність позовів до суду
стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.
Позовiв до суду стосовно надання фiнансових послуг ПАТ "Розрахунковий центр" не було.

Річна фінансова звітність
Звіт про фінансовий стан (Баланс)
за станом на

31.12.2013
(число, місяць, рік)

Назва статті

Примітки

Звітний рік

Попередній рік

1

2

3

4

6

260791

51557

10

0

АКТИВИ
Грошові кошти та їх еквіваленти
Кошти обов'язкових резервів банку в Національному
банку України
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

19605

31500

Кредити та заборгованість клієнтів

10

0

0

Цінні папери в портфелі банку на продаж

11

5

5

Цінні папери в портфелі банку до погашення

12

0

0

Інвестиції в асоційовані/асоційовані та дочірні2 компанії

13

56265

56265

Інвестиційна нерухомість

14

0

0

1595

0

29

63

Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на
прибуток
Відстрочений податковий актив
Гудвіл

15

0

0

Основні засоби та нематеріальні активи

16

97847

96824

Інші фінансові активи

17

1172

1560

Інші активи

18

301

340

Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи
групи вибуття

19

0

0

437620

238114

Усього активів
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Кошти банків

20

224699

0

Кошти клієнтів

21

25729

49617

Боргові цінні папери, емітовані банком

22

8755

8755

Інші залучені кошти

23

0

0

Зобов‘язання щодо поточного податку на прибуток

0

819

Відстрочені податкові зобов‘язання

0

0

Резерви за зобов‘язаннями

24

0

0

Інші фінансові зобов'язання

25

0

734

Інші зобов'язання

26

2585

3033

Субординований борг

27

0

0

Зобов'язання групи вибуття

19

0

0

Усього зобов'язань

261768

62958

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
Статутний капітал

28

153100

153100

Емісійні різниці

28

0

0

Незареєстровані внески до статутного капіталу

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

4460

4340

Резервні та інші фонди банку

576

0

17716

17716

0

0

Усього власного капіталу

175852

175156

Усього зобов'язань та власного капіталу

437620

238114

Резерви переоцінки

29

Неконтрольована частка3

Примітки

ПРИМIТКА 6. Грошовi кошти та їх еквiваленти. Таблиця 6.1. Грошовi кошти та їх еквiваленти (тис. грн.)
Найменування статтi 2013 рiк 2012 рiк
1. Готiвковi кошти 0 0
2 Кошти в Нацiональному банку України
(крiм обов‘язкових резервiв)
240764 0
3 Кореспондентськi рахунки, депозити та кредити овернайт у банках:
20027 51557
3.1 України 20027 51557
3.2 iнших країн 0 0
4 Усього грошових коштiв та їх еквiвалентiв
260791 51557
Станом на 31 грудня 2013 року (на кiнець дня) еквiваленти грошових коштiв непростроченi та
незнецiненi. Станом на 31.12.2013 року еквiваленти грошових коштiв переважно складаються з коштiв в
Нацiональному банку України та розмiщених кредитiв ―овернайт‖. При цьому, кошти обов‘язкових
резервiв Банку в Нацiональному банку України не входять до складу грошових коштiв та їх еквiвалентiв.
Їх розшифровка наведена в наступнiй таблицi (тис. грн.)
Найменування статтi 2013 рiк 2012 рiк
1 Обов‘язковий резерв на окремому рахунку
в НБУ 10 0
2 Усього кошти резервiв банку в Нацiональному
банку України 10 0
ПРИМIТКА 9. Кошти в iнших банках.
Таблиця 9.1. Кошти в iнших банках (тис. грн.)
Найменування статтi 2013 рiк 2012 рiк
1 Депозити в iнших банках: 0 31500
1.1 короткостроковi депозити 0 31500
1.2 довгостроковi депозити 0 0
2 Договори купiвлi i зворотнього продажу (зворотнього репо), укладенi з iншими банками
00
3 Кредити, наданi iншим банкам 20005 0
3.1 короткостроковi 20005 0
3.2 довгостроковi 0 0
4 Резерв пiд знецiнення коштiв в iнших банках (400) 0
5 Усього коштiв у банках за мiнусом резервiв 19605 31500
Таблиця 9.2. Аналiз кредитної якостi коштiв в iнших банках за 2013 рiк (тис.грн.)
Найменування статтi Депозити Договори купiвлi i зворотного продажу Кредити Усього
1. Непростроченi i незнецiненi: 0 0 20005 20005
1.1 у 20 найбiльших банках 0 0 20005 20005
1.2 в iнших банках України 0 0 0 0
1.3 у великих банках країн ОЕСР 0 0 0 0
1.4 в iнших банках країн ОЕСР 0 0 0 0
1.5 в iнших банках 0 0 0 0
Або альтернативне розкриття iнформацiї про непростроченi i незнецiненi кошти в iнших банках за
наявностi рейтингiв:
1.1 з рейтингом ААА 0 0 0 0
1.2 з рейтингом вiд АА- до АА+ 0 0 0 0
1.3 з рейтингом вiд А- до А+ 0 0 0 0
1.4 з рейтингом нижче А- 0 0 0 0
1.5 тi, що не мають рейтингу 0 0 0 0

Найменування статтi Депозити Договори купiвлi i зворотного продажу Кредити Усього
Знецiненi кошти, якi оцiненi на iндивiдуальнiй основi: 0 0 0 0
2.1 iз затримкою платежу до 31 дня 0 0 0 0
2.2 iз затримкою платежу вiд 32 до 92 днiв 0 0 0 0
2.3 iз затримкою платежу вiд 93 до 183 днiв 0 0 0 0
2.4 iз затримкою платежу вiд 184 до 365 (366) днiв 0 0 0 0
2.5 iз затримкою платежу бiльше нiж 366 (367) днiв 0 0 0 0
3 Кошти в iнших банках до вирахування резервiв
0 0 20005 20005
4 Резерв пiд знецiнення коштiвв iнших банках
0 0 (400) (400)
5 Усього коштiв в iнших банках за мiнусом резервiв
0 0 19605 19605
Таблиця 9.3. Аналiз кредитної якостi коштiв в iнших банках за 2012 рiк (тис.грн.)
Найменування статтi Депозити Договори купiвлi i зворотного продажу Кредити Усього
1 Непростроченi i незнецiненi: 31500 0 0 31500
1.1 у 20 найбiльших банках 31500 0 0 31500
1.2 в iнших банках України 0 0 0 0
1.3 у великих банках країн ОЕСР 0 0 0 0
1.4 в iнших банках країн ОЕСР 0 0 0 0
1.5 в iнших банках 0 0 0 0
Або альтернативне розкриття iнформацiї про непростроченi i незнецiненi кошти в iнших банках за
наявностi рейтингiв:
1.1 з рейтингом ААА 0 0 0 0
1.2 з рейтингом вiд АА- до АА+ 0 0 0 0
1.3 з рейтингом вiд А- до А+ 0 0 0 0
1.4 з рейтингом нижче А- 0 0 0 0
1.5 тi, що не мають рейтингу 0 0 0 0
2 Знецiненi кошти, якi оцiненi на iндивiдуальнiй основi: 0 0 0 0
2.1 iз затримкою платежу до 31 дня 0 0 0 0
2.2 iз затримкою платежу вiд 32 до 92 днiв 0 0 0 0
2.3 iз затримкою платежу вiд 93 до 183 днiв 0 0 0 0
2.4 iз затримкою платежу вiд 184 до 365 (366) днiв 0 0 0 0
2.5 iз затримкою платежу бiльше нiж 366 (367) днiв 0 0 0 0
3 Кошти в iнших банках до вирахування резервiв 31500 0 0 31500
Найменування статтi Депозити Договори купiвлi i зворотного продажу Кредити Усього
4 Резерв пiд знецiнення коштiв в iнших банках 0 0 0 0
5 Усього коштiв в iнших банках за мiнусом резервiв 31500 0 0 31500
Таблиця 9.4. Аналiз змiни резерву пiд знецiнення коштiв в iнших банках (тис. грн.)
Рух резервiв 2013 рiк 2012 рiк
кошти в iнших банках договори зворотного репо кошти в iнших банках договори зворотного репо
1 Резерв пiд знецiнення за станом на початок перiоду 0 0 0 0
2 (Збiльшення)/зменшення резерву пiд знецiнення протягом перiоду1 (400) 0 0 0
3 Списання безнадiйної заборгованостi за рахунок резерву 0 0 0 0
4 Переведення до активiв групи вибуття 0 0 0 0
5 Вибуття дочiрнiх компанiй 0 0 0 0
6 Вплив перерахунку у валюту подання звiтностi 0 0 0 0
7 Резерв пiд знецiнення за станом на кiнець перiоду (400) 0 0 0
Примiтка11.
Таблиця 11.1. Цiннi папери в портфелi банку на продаж (тис. грн.)
Рядок Найменування статтi 2013 рiк 2012 рiк
1 Борговi цiннi папери: 0 0
1.1 державнi облiгацiї 0 0
1.2 облiгацiї мiсцевих позик 0 0
1.3 облiгацiї пiдприємств 0 0
1.4 векселi 0 0
2 Акцiї пiдприємств та iншi цiннi папери з нефiксованим прибутком: 5 5
2.1 справедлива вартiсть яких визначена за даними оприлюднених котирувань цiнних паперiв на
фондових бiржах 0 0
2.2 справедлива вартiсть яких визначена за розрахунковим методом 0 0
Рядок Найменування статтi 2013 рiк 2012 рiк
2.3 за собiвартiстю (справедливу вартiсть яких достовiрно визначити неможливо) 5 5
3 Резерв пiд знецiнення цiнних паперiв у портфелi банку на продаж 0 0
4 Усього цiнних паперiв на продаж за мiнусом резервiв 5 5
Протягом звiтного перiоду перекласифiкацiя цiнних паперiв у портфелi Банку на продаж не
здiйснювалася. Станом на кiнець дня 31 грудня 2013 року в портфелi Банку на продаж цiнних паперiв,
якi використанi як застава або для здiйснення операцiй репо немає.
Таблиця 11.2. Аналiз кредитної якостi боргових цiнних паперiв у портфелi банку на продаж за звiтний
рiк та Таблиця 11.3 Аналiз кредитної якостi боргових цiнних паперiв у портфелi банку на продаж за
попереднiй перiод, а також Таблиця 11.4. Аналiз змiни резерву пiд знецiнення цiнних паперiв у портфелi
банку на продаж за звiтний перiод та Таблиця 11.5 Аналiз змiни резерву пiд знецiнення цiнних паперiв у

портфелi банку на продаж за попереднiй перiод Банком не заповнюються у зв‘язку з вiдсутнiстю
у портфелi на продаж зазначених в таблицях видiв цiнних паперiв та операцiй Банку з ними у звiтному та
попередньому роках.
Таблиця 11.6. Основнi iнвестицiї в акцiї та iншi цiннi папери з нефiксованим прибутком у портфелi
банку на продаж (тис. грн.)
Рядок Найменування компанiї Вид дiяльностi Країна реєстрацiї Справедлива вартiсть
2013 рiк 2012 рiк
1 ПАТ ―Українська бiржа‖ Дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi цiнними паперами Україна 5 5
2 Усього 5 5
ПРИМIТКА 13. Iнвестицiї в асоцiйованi/асоцiйованi та дочiрнi компанiї
Таблиця 13.2. Загальна iнформацiя щодо частки участi консолiдованої групи та фiнансових показникiв
асоцiйованих/асоцiйованих та дочiрнiх компанiй за 2013 рiк (тис. грн.)
Рядок Найменування компанiї Загальна сума активiв Загальна сума зобов‘язань Дохiд Прибуток чи
збиток Частка участi % Країна реєстрацiї
1 ТОВ МIЖРЕГIОНАЛЬНИЙ ФОНДОВИЙ СОЮЗ‖ 9160 8 272 (536) 96.875 Україна
2 Усього 9160 8 272 (536) 96.875
Таблиця 13.3. Загальна iнформацiя щодо частки участi консолiдованої групи та фiнансових показникiв
асоцiйованих/асоцiйованих та дочiрнiх компанiй за 2012 рiк (тис. грн.)
Рядок Найменування компанiї Загальна сума активiв Загальна сума зобов‘язань Дохiд Прибуток чи
збиток Частка участi, % Країна реєстрацiї
1. ТОВ МIЖРЕГIОНАЛЬНИЙ ФОНДОВИЙ СОЮЗ‖ 9699 11 219 (9) 96.875 Україна
2 Усього 9699 11 219 (9) 96.875
Примiтка 16. Основнi засоби та нематерiальнi активи
Таблиця 16.1 Основнi засоби та нематерiальнi активи (тис.грн)
Рядок Найменування статтi Земельнi дiлянки Будiвлi, споруди та передавальнi пристрої Машини та
обладнання Транспортнi засоби Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) Iншi основнi засоби Iншi
необоротнi матерiальнi активи Незавершенi капiтальнi вкладення в основнi засоби та нематерiальнi
активи Нематерiальнi активи Гудвiл Усього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11.1 12
1 Балансова вартiсть на кiнець попереднього перiоду (на початок звiтного перiоду): 5025 86714 2144
1151 1089 771
0 0 699 0 9593
1.1 Первiсна (переоцiнена) вартiсть 5025 89808 3657 1667 1806 1186 752 0 705 0 104606
1.2 Знос на кiнець попереднього перiоду (на початок звiтного перiоду) 0 (3094) (1513) (516) (717) (415)
(752) 0 (6) 0 (7013)
2 Придбання, пов'язане з об'єднанням компанiй 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Надходження 0 0 216 0 4 0 83 0 385 0 688
4 Капiтальнi iнвестицiї на добудову основних засобiв та вдосконалення нематерiальних активiв 0 6 0 0 0
80 0 0 747 0 833
5 Переведення до необоротних активiв, утримуваних для продажу, та активiв групи вибуття 0 0 0 0 0 0 0
0000
6 Iншi переведення 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Вибуття 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Амортизацiйнi вiдрахування 0 (766) (559) (208) (301) (276) (83) 0 (97) 0 (2290)
9 Зменшення корисностi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Вiдновлення корисностi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Переоцiнка 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11.1 Переоцiнка первiсної вартостi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11.2 Переоцiнка зносу 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Вплив перерахунку у валюту подання звiтностi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Iншi змiни 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Балансова вартiсть на кiнець попереднього перiоду (на початок звiтного перiоду): 5025 85954 1801
943 792 575 0 0 1734 0 96824
14.1 Первiсна (переоцiнена) вартiсть 5025 89814 3873 1667 1810 1266 835 0 1837 0 106127
14.2 Знос на кiнець попереднього перiоду (на початок звiтного перiоду) 0 (3860) (2072) (724) (1018) (691)
(835) 0 (103) 0 (9303)
15 Придбання, пов'язане з об'єднанням компанiй 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Надходження 0 0 33 0 15 88 63 2497 126 0 2822
17 Капiтальнi iнвестицiї на добудову основних засобiв та вдосконалення нематерiальних активiв 0 0 0 0 9
0 0 0 294 0 303
18 Переведення до необоротних активiв, утримуваних для продажу, та активiв групи вибуття 0 0 0 0 0 0 0
0000
19 Iншi переведення (Переквалiфiкацiя необоротних активiв)* 0 0 0 0 0 (660) 0 0 660 0 0
20 Вибуття 0 0 0 0 0 0 0 (265) - 0 (265)
21 Амортизацiйнi вiдрахування 0 (680) (532) (146) (250) (31) (63) 0 (135) 0 (1837)
22 Зменшення корисностi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Вiдновлення корисностi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Переоцiнка 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24.1 Переоцiнка первiсної вартостi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24.2 Переоцiнка зносу 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Вплив перерахунку у валюту подання звiтностi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

26 Iншi змiни (Переквалiфiкацiя зносу)* 0 0 0 0 0 350 0 0 (350) 0 0
27 Балансова вартiсть на кiнець звiтного перiоду 5025 85274 1302 797 566 322 0 2232 2329 0 97847
27.1 Первiсна (переоцiнена) вартiсть 5025 89814 3906 1667 1834 694 898 2232 2917 0 108987
27.2 Знос на кiнець звiтного перiоду 0 (4540) (2604) (870) (1268) (372) (898) 0 (588) 0 (11140)
ПРИМIТКА 17. Iншi фiнансовi активи
Таблиця 17.1. Iншi фiнансовi активи (тис. грн.)
Рядок Найменування статтi Примiтки 2013рiк 2012рiк
1 Дебiторська заборгованiсть за цiнними паперами 0 0
2 Дебiторська заборгованiсть за фiнансовим лiзингом (орендою) 0 0
3 Дебiторська заборгованiсть за операцiями з платiжними картками 0 0
4 Дебiторська заборгованiсть за операцiями з iноземною валютою 0 0
5 Похiднi фiнансовi активи в торговому портфелi банку 0 0
6 Похiднi фiнансовi активи, що призначенi для облiку хеджування 0 0
7 Грошовi кошти з обмеженим правом використання 0 0
8 Iншi фiнансовi активи 1800 1560
9 Резерв пiд знецiнення iнших фiнансових активiв (628) 0
10 Усього iнших фiнансових активiв за мiнусом резервiв 1172 1560
Iншi фiнансовi активи в сумi 1800 тис. грн. за 2013 рiк складаються iз:
- нарахованих доходiв за розрахункове обслуговування — 192 тис. грн..;
- нарахованих доходiв за клiрингове обслуговування — 792 тис. грн.;
- прострочених нарахованих доходiв за обслуговування клiєнтiв — 816 тис. грн.
Iншi фiнансовi активи в сумi 1560 тис. грн. за 2012 рiк складаються iз:
- нарахованих доходiв за клiрингове та депозитарне обслуговування — 1560 тис. грн.
Таблиця 17.2. Аналiз змiни резерву пiд знецiнення iнших фiнансових активiв за 2013 рiк (тис. грн.)
Рядок Рух резервiв Дебiторська заборгованiсть за цiнними паперами Дебiторська заборгованiсть за
фiнансовим лiзингом (орендою) Дебiторська заборгованiсть за операцiями з платiжними картками
Дебiторська заборгованiсть за операцiями з iноземною валютою Грошовi кошти з обмеженим правом
користування
Iншi фiнансовi активи Усього
1 Залишок за станом на початок перiоду 0 0 0 0 0 0 0
2 (Збiльшення)/зменшення резерву пiд знецiнення протягом перiоду6 0 0 0 0 0 (628) (628)
3 Списання безнадiйної заборгованостi 0 0 0 0 0 0 0
4 Переведення до активiв групи вибуття 0 0 0 0 0 0 0
5 Вплив перерахунку у валюту подання звiтностi 0 0 0 0 0 0 0
6 Вибуття дочiрнiх компанiй 0 0 0 0 0 0 0
7 Залишок за станом на кiнець перiоду 0 0 0 0 0 (628) (628)
Таблиця 17.3. Аналiз змiни резерву пiд знецiнення iнших фiнансових активiв за попереднiй перiод не
складається у зв‘язку з вiдсутнiстю резервiв за 2012 рiк у балансi Банку.
Таблиця 17.4. Аналiз кредитної якостi iнших фiнансових активiв за 2013 рiк (тис. грн.)
Рядок Найменування статтi Дебiторська заборгованiсть за цiнними паперами Дебiторська заборгованiсть
за фiнансовим лiзингом (орендою) Дебiторська заборгованiсть за операцiями з платiжними картками
Дебiторська заборгванiсть за операцiями з iноземною валютою Грошовi кошти з обмеженим правом
користування Iншi фiнансовi активи Усього
1 Непрострочена та незнецiнена заборгованiсть: 0 0 0 0 0 984 984
1.1 Великi клiєнти з кредитною iсторiєю бiльше 2 рокiв 0 0 0 0 0 0 0
1.2 Новi великi клiєнти 0 0 0 0 0 0 0
1.3 Середнi компанiї 0 0 0 0 0 984 984
1.4 Малi компанiї 0 0 0 0 0 0 0
2 Прострочена, але незнецiнена: 0 0 0 0 0 816 816
2.1 iз затримкою платежу до 31 дня 0 0 0 0 0 0 0
2.2 iз затримкою платежу вiд 32 до 92 днiв 0 0 0 0 0 82 82
2.3 iз затримкою платежу вiд 93 до 183 днiв 0 0 0 0 0 734 734
2.4 iз затримкою платежу вiд 184 до 365 (366) днiв 0 0 0 0 0 0 0
2.5 iз затримкою платежу бiльше нiж 366 (367) днiв 0 0 0 0 0 0 0
3 Заборгованiсть знецiнена на iндивiдуальнiй основi: 0 0 0 0 0 0 0
3.1 iз затримкою платежу до 31 дня 0 0 0 0 0 0 0
3.2 iз затримкою платежу вiд 32 до 92 днiв 0 0 0 0 0 0 0
3.3 iз затримкою платежу вiд 93 до 183 днiв 0 0 0 0 0 0 0
3.4 iз затримкою платежу вiд 184 до 365 (366) днiв 0 0 0 0 0 0 0
3.5 iз затримкою платежу бiльше нiж 366 (367) днiв 0 0 0 0 0 0 0
4 Усього iнших фiнансових активiв до вирахування резерву 0 0 0 0 0 1800 1800
5 Резерв пiд знецiнення iнших фiнансових активiв 0 0 0 0 0 (628) (628)
6 Усього iнших фiнансових активiв за мiнусом резерву 0 0 0 0 0 1 172 1172
Таблиця 17.5. Аналiз кредитної якостi iнших фiнансових активiв за 2012 рiк (тис. грн.)
Рядок Рух резервiв Дебiторська заборгованiсть за цiнними паперами Дебiторська заборгованiсть за
фiнансовим лiзингом (орендою) Дебiторська заборгованiсть за операцiями з платiжними картками
Дебiторська заборгованiсть за операцiями з iноземною валютою Грошовi кошти з обмеженим правом
користування
Iншi фiнансовi активи Усього
1 Непрострочена та незнецiнена заборгованiсть: 0 0 0 0 0 1560 1560
1.1 Великi клiєнти з кредитною iсторiєю бiльше 2 рокiв 0 0 0 0 0 0 0

1.2 Новi великi клiєнти 0 0 0 0 0 0 0
1.3 Середнi компанiї 0 0 0 0 0 1560 1560
1.4 Малi компанiї 0 0 0 0 0 0 0
2 Прострочена, але незнецiнена: 0 0 0 0 0 0 0
2.1 iз затримкою платежу до 31 дня 0 0 0 0 0 0 0
2.2 iз затримкою платежу вiд 32 до 92 днiв 0 0 0 0 0 0 0
2.3 iз затримкою платежу вiд 93 до 183 днiв 0 0 0 0 0 0 0
2.4 iз затримкою платежу вiд 184 до 365 (366) днiв 0 0 0 0 0 0 0
2.5 iз затримкою платежу бiльше нiж 366 (367) днiв 0 0 0 0 0 0 0
3 Заборгованiсть знецiнена на iндивiдуальнiй основi: 0 0 0 0 0 0 0
3.1 iз затримкою платежу до 31 дня 0 0 0 0 0 0 0
3.2 iз затримкою платежу вiд 32 до 92 днiв 0 0 0 0 0 0 0
3.3 iз затримкою платежу вiд 93 до 183 днiв 0 0 0 0 0 0 0
3.4 iз затримкою платежу вiд 184 до 365 (366) днiв 0 0 0 0 0 0 0
3.5 iз затримкою платежу бiльше нiж 366 (367) днiв 0 0 0 0 0 0 0
4 Усього iнших фiнансових активiв до вирахування резерву 0 0 0 0 0 1560 1560
5 Резерв пiд знецiнення iнших фiнансових активiв 0 0 0 0 0 0 0
6 Усього iнших фiнансових активiв за мiнусом резерву 0 0 0 0 0 1560 1560
Таблиця 17.6. Iнформацiя про загальну суму мiнiмальних орендних платежiв, що пiдлягають отриманню
за фiнансовим лiзингом (орендою), та їх теперiшню вартiсть Банком не складається, так як Банк станом
на 31 грудня 2012 року та 31 грудня 2013 року не мав укладених договорiв про фiнансовий лiзинг
(оренду), за якими є лiзингодавцем
ПРИМIТКА 18. Iншi активи
Таблиця 18.1. Iншi активи (тис.грн.)
Рядок Найменування статтi Примiтки 2013 рiк 2012 рiк
1 Дебiторська заборгованiсть з придбання активiв 37 0
2 Передоплата за послуги 244 160
3 Дорогоцiннi метали 0 0
4 Майно, що перейшло у власнiсть банку як заставодержателя 0 0
5 Iншi активи 42 180
6 Резерв пiд iншi активи (22) 0
7 Усього iнших активiв за мiнусом резервiв 301 340
Iншi активи за 2013 рiк в сумi 42 тис. грн. складаються iз запасiв матерiальних цiнностей в пiдзвiтi у
вiдповiдальних осiб Банку.
Iншi активи за 2012 рiк в сумi 180 тис. грн. складаються iз:
• запасiв матерiальних цiнностей в пiдзвiтi у вiдповiдальних осiб Банку 97 тис. грн.;
• дебiторської заборгованостi за розрахунками з бюджетом — 7 тис. грн.;
• оплата за страхування цивiльної вiдповiдальностi водiїв та страхування вiд пожежi — 8 тис. грн.;
• передплата перiодичних видань на 2012 рiк — 14 тис. грн.;
• виплаченi працiвникам вiдпускнi за майбутнiй звiтний перiод та єдиний соцiальний внесок з
нарахованих та сплачених вiдпускних — 54 тис. грн.
Данi Таблицi 18.1., рядок 7 використовуються для заповнення Звiту про фiнансовий стан (Баланс) Банку
стаття Iншi активи.
Таблиця 18.2. Аналiз змiни резерву пiд знецiнення iнших активiв (тис. грн.)
Рядок Рух резервiв Дебiторська заборгованiсть з придбання активiв Передоплата за послуги Iншi активи
1 Залишок за станом на початок перiоду 0 0 0
2 (Збiльшення)/ зменшення резерву пiд знецiнення протягом перiоду7 (9) (13) 0
3 Списання безнадiйної заборгованостi 0 0 0
4 Переведення до активiв групи вибуття 0 0 0
5 Вплив перерахунку у валюту подання звiтностi 0 0 0
6 Вибуття дочiрнiх компанiй 0 0 0
7 Залишок за станом на кiнець перiоду (9) (13) 0
ПРИМIТКА 20. Кошти банкiв (тис. грн.)
Рядок Найменування статтi 2013рiк 2012рiк
1 Кореспондентськi рахунки та депозити овернайт iнших банкiв 148815 0
2 Депозити iнших банкiв: 0 0
2.1 Короткостроковi 0 0
2.2 Довгостроковi 0 0
3 Договори продажу i зворотного викупу з iншими банками 0 0
4 Кредити, що отриманi: 0 0
4.1 Короткостроковi 0 0
4.2 Довгостроковi 0 0
5 Простроченi залученi кошти iнших банкiв 0 0
6 Кошти банкiв в розрахунках 75884 0
7 Усього коштiв iнших банкiв 224699 0
Данi Примiтки 20, рядок 7 використовуються для заповнення Звiту про фiнансовий стан (Баланс), стаття
Кошти банкiв.
Протягом звiтного перiоду Банк не мав невиконаних зобов‘язань за основною сумою боргу та процентiв
за ним, не надавав в заставу активи для забезпечення своїх зобов‘язань за отриманими коштами вiд
iнших банкiв.
ПРИМIТКА 21. Кошти клiєнтiв

Таблиця 21.1. Кошти клiєнтiв (тис. грн.)
Рядок Найменування статтi 2013 рiк 2012 рiк
1 Державнi та громадськi органiзацiї: 0 0
1.1 Поточнi рахунки 0 0
1.2 Строковi кошти 0 0
2 Iншi юридичнi особи 25729 49617
2.1 Поточнi рахунки 25729 49617
2.2 Строковi кошти 0 0
3 Фiзичнi особи: 0 0
3.1 Поточнi рахунки 0 0
3.2 Строковi кошти 0 0
4 Усього коштiв клiєнтiв 25729 49617
За станом на 31 грудня 2012 року та 31 грудня 2013 року на кiнець дня гарантiйних залучених депозитiв
пiд акредитиви, гарантiї та домiцiльованi векселi в Банку немає.
Данi таблицi 21.1., рядок 4 використовуються для заповнення Звiту про фiнансовий стан (Баланс), стаття
Кошти клiєнтiв.
Таблиця 21.2. Розподiл коштiв клiєнтiв за видами економiчної дiяльностi (тис. грн.)
Рядок Вид економiчної дiяльностi 2013 рiк 2012 рiк
сума, % сума, %
1 Державне управлiння 0 0 0 0
2 Виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води 0 0 0 0
3 Операцiї з нерухомим майном, оренда, iнжинiринг та надання послуг 3 0,01 0 0
Рядок Вид економiчної дiяльностi 2013 рiк 2012 рiк
сума, % сума, %
4 Торгiвля, ремонт автомобiлiв, побутових виробiв та предметiв особистого вжитку 0 0 0 0
5 Сiльське господарство, мисливство, лiсове господарство 0 0 0 0
6 Фiзичнi особи 0 0 0 0
7 Iншi 25726 99.99 49617 100
8 Усього коштiв клiєнтiв 25729 100% 49617 100%
Розшифровка рядка 7 Iншi Таблицi 21.2. (тис. грн.)
Рядок Вид економiчної дiяльностi 2013 рiк 2012 рiк
сума, % сума, %
1 Посередництво за договорами з цiнними паперами або товарами 25655 99.73 49617 100
2 Управлiння фiнансовими ринками 6 0.02 0 0
3 Управлiння фондами 2 0.006 0 0
4 Виробництво електродвигунiв,генераторiв 0 0 0 0
5 Iнша допомiжна дiяльнiсть у сферi фiнансових послуг 63 0.244 0 0
6 Усього коштiв клiєнтiв 25726 100% 49617 100%
У зв‘язку зi специфiкою дiяльностi Банку 99.73% коштiв клiєнтiв, що вiдображенi в балансi Банку на
кiнець 2013 року — це кошти юридичних осiб, якi займаються посередництвом за договорами з цiнними
паперами або товарами i 0.25% належать суб‘єктам господарювання, що здiйснюють iншу допомiжну
дiяльнiсть у сферi фiнансових послуг.
На кiнець 2012 року кошти в сумi 4917 тис. грн. — це кошти юридичних осiб, якi займаються
посередництвом за договорами з цiнними паперами або товарами.
ПРИМIТКА 22. Борговi цiннi папери, емiтованi банком
Таблиця 22.1. Борговi цiннi папери, емiтованi банком (тис. грн.)
Рядок Найменування статтi 2013рiк 2012 рiк
1 Векселi 8755 8755
2 Єврооблiгацiї 0 0
3 Облiгацiї, випущенi на внутрiшньому ринку 0 0
4 Депозитнi сертифiкати 0 0
5 Облiгацiї 0 0
6 Усього 8755 8755
Станом на 31 грудня 2012 року та на 31 грудня 2013 року в балансi Банку на рахунку 3310
облiковуються простi векселi в кiлькостi 2 шт. використанi для здiйснення розрахунку за придбання
цiлiсного майнового комплексу у ВАТ ―МIЖРЕГIОНАЛЬНИЙ ФОНДОВИЙ СОЮЗ‖ у 2011 роцi.
Векселi випущенi ПАТ Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв‖, правонаступником якого є Банк.
Перелiк векселiв наведено нижче:
• серiя АА №1905352 на суму 7 255 тис. грн. з кiнцевим термiном погашення 01 квiтня 2025 року;
• серiя АА №2171300 на суму 1 500 тис. грн. з кiнцевим термiном погашення 22 грудня 2020 року.
ПРИМIТКА 25. Iншi фiнансовi зобов‘язання
Таблиця 25.1. Iншi фiнансовi зобов‘язання (тис. грн.)
Рядок Найменування статтi Примiтка 2013 рiк 2012 рiк
1 Кредиторська заборгованiсть за цiнними паперами 0 734
2 Кредиторська заборгованiсть за операцiями з платiжними картками 0 0
3 Кредиторська заборгованiсть за операцiями з iноземною валютою 0 0
4 Дивiденди до сплати 0 0
5 Похiднi фiнансовi зобов‘язання в торговому портфелi банку 0 0
6 Похiднi фiнансовi зобов‘язання, що призначенi для облiку хеджування 0 0
7 Iншi фiнансовi зобов‘язання 0 0
8 Усього iнших фiнансових зобов‘язань 0 734

ПРИМIТКА 26. Iншi зобов‘язання (тис.грн.)
Рядок Найменування статтi Примiтки 2013 рiк 2012 рiк
1 Кредиторська заборгованiсть за податками та зборами, крiм податку на прибуток 9 9
2 Кредиторська заборгованiсть за розрахунками з працiвниками банку 0 0
3 Кредиторська заборгованiсть з придбання активiв 0 0
4 Доходи майбутнiх перiодiв 2576 2975
5 Iнша заборгованiсть 0 49
6 Усього 2585 3033
У рядку 5 Iнша заборгованiсть за 2012 рiк у сумi 49 тис. грн. вiдображено кредиторську заборгованiсть
на виконанi роботи на послуги.
ПРИМIТКА 28. Статутний капiтал та емiсiйнi рiзницi (емiсiйний дохiд) (тис. грн.)
Рядок Найменування статтi Кiлькiсть акцiй в обiгу (тис. шт.) Простi акцiї Емiсiйний дохiд Привiлейованi
акцiї Власнi акцiї (паї), що викупленi в акцiонерiв (учасникiв) Усього
1 Залишок на початок попереднього перiоду 153.1 153.1 0 0 0 153.1
2 Випуск нових акцiй (паїв) 0 0 0 0 0 0
3 Власнi акцiї (паї), що викупленi в акцiонерiв (учасникiв) 0 0 0 0 0 0
4 Продаж ранiше викуплених власних акцiй (паїв) 0 0 0 0 0 0
5 Анульованi ранiше викупленi власнi акцiї 0 0 0 0 0 0
6 Залишок на кiнець попереднього перiоду (залишок на початок звiтного перiоду) 153.1 153.1 0 0 0 153.1
7 Внески за акцiями (паями, частками) нового випуску 0 0 0 0 0 0
8 Власнi акцiї (паї), що викупленi в акцiонерiв (учасникiв) 0 0 0 0 0 0
9 Продаж ранiше викуплених власних акцiй (паїв) 0 0 0 0 0 0
10 Анульованi ранiше викупленi власнi акцiї 0 0 0 0 0 0
11 Залишок на кiнець звiтного перiоду 153.1 153.1 0 0 0 153.1
Станом на 31.12.2013 року всього випущено 153100 штук простих iменних акцiй у бездокументарнiй
формi iснування, номiнальною вартiстю 1000.00 гривень кожна. Усi акцiї повнiстю сплаченi. Простi
iменнi акцiї надають їх власникам однаковi права. Одна акцiя дає право її власниковi на один голос пiд
час вирiшення питань на Загальних зборах акцiонерiв Банку, крiм випадкiв проведення кумулятивного
голосування, право на отримання дивiдендiв в розмiрi, визначеному на щорiчних Загальних зборах
акцiонерiв, право на отримання частини майна Банку пiд час його лiквiдацiї пропорцiйно вартостi акцiй,
що належать акцiонеровi, та iншi права, встановленi Статутом Банку та законодавством України.
Протягом 2013 року викуп акцiй у акцiонерiв не вiдбувався.
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Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід
(Звіт про фінансові результати)
за 2013 рік
Найменування статті

Примітки

Звітний рік

Попередній рік

1

2

3

4

Процентні доходи

31

1816

4436

Процентні витрати

31

0

0

1816

4436

Чистий процентний дохід/(Чисті процентні
витрати)
Комісійні доходи

32

628

0

Комісійні витрати

32

-30

-109

0

0

0

0

0

0

0

0

Результат від операцій з іноземною валютою

-1

0

Результат від переоцінки іноземної валюти

7

0

Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної
нерухомості

0

0

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

-400

0

Відрахування до резерву під знецінення дебіторської
заборгованості та інших фінансових активів

17, 18

-650

0

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

25708

29158

Адміністративні та інші операційні витрати

34

-26083

-24789

Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній

13

0

0

995

8696

-299

-1992

696

0

0

0

Результат від операцій з цінними паперами в
торговому портфелі банку
Результат від операцій з хеджування справедливої
вартості

43

Результат від переоцінки інших фінансових
інструментів, що обліковуються за справедливою
вартістю з визнанням результату переоцінки через
прибутки або збитки
Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку
на продаж

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

11

Прибуток/(збиток) до оподаткування
Витрати на податок на прибуток

35

Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває
Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після

19

оподаткування
Прибуток/(збиток) за рік

696

6704

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

0

0

Інший сукупний дохід після оподаткування за рік

0

0

Усього сукупного доходу за рік

0

0

696

6704

0

0

власникам банку

0

0

неконтрольованій частці

0

0

чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію

4.55

43.79

скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну
просту акцію

0

0

чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію

0

0

скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну
просту акцію

0

0

4.55

43.79

0

0

ІНШІЙ СУКУПНИЙ ДОХІД:

Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним
доходом

29

Прибуток (збиток), що належить:
власникам банку
неконтрольованій частці

Усього сукупного доходу, що належить:

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

Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої діяльності:

Прибуток/(збиток) на акцію, що належить власникам
банку:

36

36

36

чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію за рік
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну
просту акцію за рік
Примітки

ПРИМIТКА 31. Процентнi доходи та витрати (тис. грн.)
Рядок Найменування статтi 2013 рiк 2012 рiк
ПРОЦЕНТНI ДОХОДИ:
1 Кредити та заборгованiсть клiєнтiв 0 0
2 Борговi цiннi папери в портфелi банку на продаж 0 0

3 Цiннi папери в портфелi банку до погашення 0 0
4 Кошти в iнших банках 1816 4436
5 Торговi борговi цiннi папери 0 0
6 Iншi борговi цiннi папери, що облiковуються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток 0 0
7 Дебiторська заборгованiсть за угодами репо — торговi цiннi папери 0 0
8 Кореспондентськi рахунки в iнших банках 0 0
9 Депозити овернайт в iнших банках 0 0
10 Процентнi доходи за знецiненими фiнансовими активами 0 0
11 Заборгованiсть з фiнансового лiзингу (оренди) 0 0
12 Iншi 0 0
13 Усього процентних доходiв 1816 4436
ПРОЦЕНТНI ВИТРАТИ:
14 Строковi кошти юридичних осiб 0 0
15 Борговi цiннi папери, що емiтованi банком 0 0
16 Iншi залученi кошти 0 0
17 Строковi кошти фiзичних осiб 0 0
18 Строковi кошти iнших банкiв 0 0
19 Депозити овернайт iнших банкiв 0 0
20 Поточнi рахунки 0 0
21 Кореспондентськi рахунки 0 0
22 Зобов‘язання з фiнансового лiзингу (оренди) 0 0
23 Iншi 0 0
24 Усього процентних витрат 0 0
25 Чистий процентний дохiд/(витрати) 1816 4436
Процентнi доходи та витрати Банку аналiзуються як складова частина Звiту про прибутки i збитки та
iнший сукупний дохiд (Звiту про фiнансовi результати), (рядки 1 та 2 вiдповiдно).
ПРИМIТКА 32. Комiсiйнi доходи та витрати (тис. грн.)
Рядок Найменування статтi 2013 рiк 2012 рiк
КОМIСIЙНI ДОХОДИ:
1 Розрахунково-касовi операцiї 628 0
2 Iнкасацiя 0 0
3 Операцiї з цiнними паперами 0 0
4 Iншi 0 0
5 Операцiї довiрчого управлiння 0 0
6 Гарантiї наданi 0 0
7 Усього комiсiйних доходiв 628 0
КОМIСIЙНI ВИТРАТИ:
8 Розрахунково-касовi операцiї (30) (106)
9 Iнкасацiя 0 0
10 Операцiї з цiнними паперами 0 0
11 Iншi 0 (3)
12 Операцiї довiрчого управлiння 0 0
13 Гарантiї наданi 0 0
14 Усього комiсiйних витрат (30) (109)
15 Чистий комiсiйний дохiд/витрати 598 (109)
До iнших комiсiйних витрат за 2012 рiк вiдносяться комiсiйнi витрати за операцiями на валютному
ринку у сумi 3 тис. грн.
Комiсiйнi доходи та витрати Банку аналiзуються як складова частина Звiту про прибутки i збитки та
iнший сукупний дохiд (Звiту про фiнансовi результати), (рядок 4 та рядок 5).
Примiтка 33. Iншi операцiйнi доходи (тис. грн.)
Рядок Найменування статтi Примiтки 2013 рiк 2012 рiк
1 Дивiденди 0 0
2 Дохiд вiд надання в оренду iнвестицiйної нерухомостi 0 0
3 Дохiд вiд операцiйного лiзингу (оренди) 44 0
4 Дохiд вiд суборенди 0 0
5 Дохiд вiд продажу кредитiв i дебiторської заборгованостi 0 0
6 Негативний гудвiл, визнаний як дохiд 0 0
7 Дохiд вiд вибуття основних засобiв
та нематерiальних активiв 0 0
8 Дохiд вiд вибуття iнвестицiйної нерухомостi 0 0
9 Роялтi 0 0
10 Iншi 25664 29158
11 Усього операцiйних доходiв 25708 29158
В склад iнших операцiйних доходiв (рядок 10) звiтного 2013 року входять:
• штрафи, пенi отриманi — 1 тис. грн.;
• дохiд, отриманий вiд надання клiрингових послуг — 3348 тис. грн.;
• компенсацiя комунальних послуг за договорами оренди примiщення, в яких Банк виступає
орендодавцем — 2 тис. грн.;
• доходи, отриманi ПАТ ―РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР‖ до отримання банкiвської лiцензiї в перiод його
перебування в статусi пiдприємства, що здiйснювало депозитарну дiяльнiсть — 22313 тис. грн.
До складу iнших операцiйних доходiв (рядок 10) 2023 року входять:

• доходи, отриманi вiд здiйснення депозитарної та клiрингової дiяльностi в сумi 29158 тис. грн.
Iншi операцiйнi доходи аналiзуються як складова частина Звiту про прибутки i збитки та iнший
сукупний дохiд (Звiту про фiнансовi результати) Банку.
ПРИМIТКА 34. Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати (тис. грн.)
Рядок Найменування статтi Примiтки 2013 рiк 2012 рiк
1 Витрати на утримання персоналу (17955) (17115)
2 Амортизацiя основних засобiв (1702) (2193)
3 Зменшення корисностi основних засобiв та нематерiальних активiв 0 0
4 Вiдновлення корисностi основних засобiв i нематерiальних активiв 0 0
5 Збиток вiд зменшення корисностi гудвiлу 0 0
6 Амортизацiя програмного забезпечення та iнших нематерiальних активiв (135) (97)
7 Витрати на утримання основних засобiв та нематерiальних активiв, телекомунiкацiйнi та iншi
експлуатацiйнi послуги (2190) (818)
8 Витрати на оперативний лiзинг (оренду) (129) (130)
9 Iншi витрати, пов‘язанi з основними засобами 0 (295)
10 Професiйнi послуги (11) (102)
11 Витрати на маркетинг та рекламу (26) (152)
12 Витрати iз страхування (6) 0
13 Сплата iнших податкiв та зборiв платежiв, крiм
податку на прибуток (1661) (97)
14 Зменшення корисностi необоротних активiв,
утримуваних для продажу (чи груп вибуття) 0 0
15 Iншi (2268) (3790)
16 Усього адмiнiстративних та iнших операцiйних витрат (26083) (24789)
В рядку 15 Iншi за 2013 рiк даної примiтки враховано наступнi витрати:
• витрати на отримання лiцензiй та реєстрацiю кореспондентських рахункiв — 33 тис. грн.;
• витрати на обслуговування рахунку в цiнних паперах — 12 тис. грн.;
• штрафи, пенi, що були сплаченi ПрАТ ―Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв‖,
правонаступником якого є Банк до отримання банкiвської лiцензiї — 22 тис. грн.;
• господарськi витрати — 528 тис. грн.;
• витрати на паливно-мастильнi матерiали — 62 тис. грн.;
• витрати на фiзичну та технiчну охорону — 928 тис. грн.;
• витрати на вiдрядження — 161 тис. грн.;
• витрати на сплату членських внескiв — 67 тис. грн.;
• витрати на публiкацiю оголошень — 1 тис. грн.;
• iншi витрати — 454 тис. грн.
В рядку 15 Iншi за 2012 рiк даної примiтки враховано наступнi витрати:
• поштово-телеграфнi витрати — 1098 тис. грн.;
• витрати на вiдрядження — 104 тис. грн.;
• представницькi витрати — 162 тис. грн.;
• витрати на сплату членських внескiв — 117 тис. грн.;
• витрати на послуги реєстраторiв та депозитарiїв-кореспондентiв — 107 тис. грн.;
• витрати на фiзичну та технiчну охорону — 774 тис. грн.;
• господарськi витрати — 245 тис. грн.;
• витрати на комунальнi послуги 580 тис. грн.;
• консультацiйнi послуги 522 тис. грн.;
• витрати на паливно-мастильнi матерiали — 81 тис. грн.
ПРИМIТКА 35. Витрати на податок на прибуток
Таблиця 35.1. Витрати на сплату податку на прибуток (тис. грн.)
Рядок Найменування статтi 2013 рiк 2012 рiк
1 Поточний податок на прибуток (265) (1983)
2 Змiна вiдстроченого податку на прибуток, пов‘язана з:
2.1 виникненням чи списанням тимчасових рiзниць (34) (9)
2.2 збiльшенням чи зменшенням ставки оподаткування 0 0
3 Усього витрати податку на прибуток (299) (1992)
Таблиця 35.2. Узгодження суми облiкового прибутку (збитку) та суми податкового прибутку (збитку) не
складалася у зв‘язку з великим обсягом iнформацiї щодо розбiжностей мiж облiковим прибутком
(збитком) для представлення її у виглядi примiтки, а також враховуючи рекомендацiї з даного приводу,
викладених у листi Нацiонального банку України щодо порядку складання фiнансової звiтностi банкiв
України вiд 22.12.2008 року № 12-111/1538-18226.
Таблиця 35.3. Податковi наслiдки, пов‘язанi з визнанням вiдстрочених податкових активiв та
вiдстрочених податкових зобов‘язань за 2013 рiк (тис. грн.)
Рядок Найменування статтi Залишок на початок перiоду Об‘єднання компанiй Переведення до
необоротних активiв, утримуваних для продажу Визнанi в прибутках / збитках Визнанi в iншому
сукупному доходi Визнанi у власному капiталi Залишок на кiнець перiоду
1 Податковий вплив тимчасових рiзниць, якi зменшують (збiльшують) суму оподаткування та перенесенi
податковi збитки на майбутнi перiоди
1.1 ВПА за основними засобами 25 0 0 (25) 0 0 0
1.2 Резерви пiд знецiнення активiв 0 0 0 0 0 0 0
1.3 Переоцiнка активiв 0 0 0 0 0 0 0
1.4 Хеджування грошових потокiв 0 0 0 0 0 0 0

1.5 Асоцiйованi компанiї 0 0 0 0 0 0 0
1.6 Нарахованi доходи (витрати) 0 0 0 0 0 0 0
1.7 Перенесенi податковi збитки на майбутнi перiоди 0 0 0 0 0 0 0
1.8 Iншi 0 0 0 0 0 0 0
1.9 ВПА за доходами майбутнiх перiодiв 38 0 0 (9) 0 0 29
2 Чистий вiдстрочений податковий актив/ зобов‘язання 63 0 0 (34) 0 0 29
3 Визнаний вiдстрочений податковий актив 63 0 0 (34) 0 0 29
4 Визнане вiдстрочене податкове зобов‘язання 0 0 0 0 0 0 0
Таблиця 35.4. Податковi наслiдки, пов‘язанi з визнанням вiдстрочених податкових активiв та
вiдстрочених податкових зобов‘язань за 2012 рiк (тис. грн.)
Рядок Найменування статтi Залишок на початок перiоду Об‘єднання компанiй Переведення до
необоротних активiв, утримуваних для продажу Визнанi в прибутках / збитках Визнанi в iншому
сукупному доходi Визнанi у власному капiталi Залишок на кiнець перiоду
1 Податковий вплив тимчасових рiзниць, якi зменшують (збiльшують) суму оподаткування та перенесенi
податковi збитки на майбутнi перiоди
1.1 ВПА за основними засобами 9 0 0 16 0 0 25
1.2 Резерви пiд знецiнення активiв 0 0 0 0 0 0 0
1.3 Переоцiнка активiв 0 0 0 0 0 0 0
1.4 Хеджування грошових потокiв 0 0 0 0 0 0 0
1.5 Асоцiйованi компанiї 0 0 0 0 0 0 0
1.6 Нарахованi доходи (витрати) 0 0 0 0 0 0 0
1.7 Перенесенi податковi збитки на майбутнi перiоди 0 0 0 0 0 0 0
1.8 Iншi 0 0 0 0 0 0 0
1.9 ВПА за доходами майбутнiх перiодiв 63 0 0 (25) 0 0 38
2 Чистий вiдстрочений податковий актив/зобов‘язання 72 0 0 (9) 0 0 63
3 Визнаний вiдстрочений податковий актив 72 0 0 (9) 0 0 63
4 Визнане вiдстрочене податкове зобов‘язання 0 0 0 0 0 0 0
ПРИМIТКА 36. Прибуток/(збиток) на одну просту та привiлейовану акцiю
Таблиця 36.1. Чистий та скоригований прибуток/(збиток) на одну просту та привiлейовану акцiю (тис.
грн.)
Рядок Найменування статтi Примiтки 2013 рiк 2012 рiк
1 Прибуток/(збиток), що належить власникам простих акцiй банку 696 6704
2 Прибуток/(збиток), що належить власникам привiлейованих акцiй банку 0 0
3 Прибуток/(збиток) за рiк 696 6704
4 Середньорiчна кiлькiсть простих акцiй в обiгу (тис. шт.) 28 153.1 153.1
5 Середньорiчна кiлькiсть привiлейованих акцiй в обiгу (тис. шт.) 28 0 0
6 Чистий та скоригований прибуток/(збиток) на одну просту акцiю 4.55 43.79
7 Чистий та скоригований прибуток/(збиток) на одну привiлейовану акцiю 0 0
Чистий прибуток на одну просту акцiю та скоригований чистий прибуток на одну просту акцiю, якi
повиннi подаватись у звiтностi в гривнях з точнiстю до сотих (в копiйках), в 2012 звiтному роцi
становили 43.79 грн.
Чистий прибуток на одну просту акцiю та скоригований чистий прибуток на одну просту акцiю, якi
повиннi подаватись у звiтностi в гривнях з точнiстю до сотих (в копiйках), в 2013 звiтному роцi
становлять 4.55 грн.
Данi за рядком 6 зазначенi в Звiтi про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд (Звiт про фiнансовi
результати).
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за 2013 рік
Належить власникам банку
Найменування
статті

1

Примітки статутний емісійні
капітал
різниці

2

резервні,
інші фонди
та резерви
переоцінки

Усього
Неконтрольована
власного
нерозподілений
частка
усього
капіталу
прибуток

3

4

5

6

7

8

9

153100

0

22314

-6962

168452

0

168452

0

0

0

0

0

0

0

153100

0

22314

-6962

168452

0

168452

0

0

0

0

0

0

0

номінальна
вартість

0

0

0

0

0

0

0

емісійний дохід

0

0

0

0

0

0

0

Залишок на кінець
періоду, що
передує
попередньому
періоду (до
перерахунку)
Вплив змін
облікової
політики,
виправлення
помилок та вплив
переходу на нові
та/або переглянуті
стандарти і
тлумачення

5

Скоригований
залишок на
початок
попереднього
періоду
Усього сукупного
доходу

29

Емісія акцій:

28

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

0

0

0

0

0

153100

0

17716

4340

175156

0

175156

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Залишок на кінець
попереднього
періоду
Усього сукупного
доходу

29

Емісія акцій:

28

номінальна
вартість

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

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

153100

0

18292

4460

175852

0

175852

Об'єднання
компаній
Дивіденди

37

Залишок на кінець
звітного періоду
Примітки

ПРИМIТКА 28. Статутний капiтал та емiсiйнi рiзницi (емiсiйний дохiд) (тис. грн.)
Рядок Найменування статтi Кiлькiсть акцiй в обiгу (тис. шт.) Простi акцiї Емiсiйний дохiд Привiлейованi
акцiї Власнi акцiї (паї), що викупленi в акцiонерiв (учасникiв) Усього
1 Залишок на початок попереднього перiоду 153.1 153.1 0 0 0 153.1
2 Випуск нових акцiй (паїв) 0 0 0 0 0 0
3 Власнi акцiї (паї), що викупленi в акцiонерiв (учасникiв) 0 0 0 0 0 0
4 Продаж ранiше викуплених власних акцiй (паїв) 0 0 0 0 0 0
5 Анульованi ранiше викупленi власнi акцiї 0 0 0 0 0 0
6 Залишок на кiнець попереднього перiоду (залишок на початок звiтного перiоду) 153.1 153.1 0 0 0 153.1
7 Внески за акцiями (паями, частками) нового випуску 0 0 0 0 0 0
8 Власнi акцiї (паї), що викупленi в акцiонерiв (учасникiв) 0 0 0 0 0 0
9 Продаж ранiше викуплених власних акцiй (паїв) 0 0 0 0 0 0
10 Анульованi ранiше викупленi власнi акцiї 0 0 0 0 0 0
11 Залишок на кiнець звiтного перiоду 153.1 153.1 0 0 0 153.1
Станом на 31.12.2013 року всього випущено 153100 штук простих iменних акцiй у бездокументарнiй
формi iснування, номiнальною вартiстю 1000.00 гривень кожна. Усi акцiї повнiстю сплаченi. Простi
iменнi акцiї надають їх власникам однаковi права. Одна акцiя дає право її власниковi на один голос пiд
час вирiшення питань на Загальних зборах акцiонерiв Банку, крiм випадкiв проведення кумулятивного
голосування, право на отримання дивiдендiв в розмiрi, визначеному на щорiчних Загальних зборах
акцiонерiв, право на отримання частини майна Банку пiд час його лiквiдацiї пропорцiйно вартостi акцiй,
що належать акцiонеровi, та iншi права, встановленi Статутом Банку та законодавством України.
Протягом 2013 року викуп акцiй у акцiонерiв не вiдбувався.

Затверджено до випуску та підписано
09.04.2014

року

Керівник

Д.В. Чугаєвський
(підпис, ініціали, прізвище)

В.В. Друкар (044) 585-42-42 (вн. 1333)
(прізвище виконавця, номер телефону)

Головний бухгалтер

С.В. Висоцька
(підпис, ініціали, прізвище)

Звіт про рух грошових коштів за прямим методом за 2013 рік
Назва статті

Примітки

Звітний рік

Попередній рік

1

2

3

4

Процентні доходи, що отримані

0

0

Процентні витрати, що сплачені

0

0

Комісійні доходи, що отримані

0

0

Комісійні витрати, що сплачені

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

Інші отримані операційні доходи

0

0

Витрати на утримання персоналу, сплачені

0

0

Адміністративні та інші операційні витрати, сплачені

0

0

Податок на прибуток, сплачений

0

0

Грошові кошти отримані/ (сплачені) від операційної
діяльності до змін в операційних активах та
зобов'язаннях

0

0

Зміни в операційних активах та зобов'язаннях

0

0

Чисте (збільшення)/зменшення обов'язкових резервів у
Національному банку України

0

0

Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних
паперів

0

0

Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових
активів, що обліковуються за справедливою вартістю з
визнанням результату переоцінки у фінансових
результатах

0

0

Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках

0

0

Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та
заборгованості клієнтів

0

0

Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових
активів

0

0

Чисте (збільшення)/зменшення інших активів

0

0

Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків

0

0

Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів

0

0

Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних
паперів, що емітовані банком

0

0

Чисте збільшення/(зменшення) резервів за
зобов'язаннями

0

0

0

0

0

0

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:

Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових
зобов'язань

9, 17

Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані)
від операційної діяльності
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

11, 17

0

0

12

0

0

12, 17

0

0

14

0

0

14, 17

0

0

14

0

0

14, 17

0

0

Дивіденди, що отримані

0

0

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані)
від інвестиційної діяльності

0

0

Надходження від реалізації асоційованих компаній
Придбання інвестиційної нерухомості
Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості
Придбання основних засобів
Надходження від реалізації основних засобів
Придбання нематеріальних активів
Надходження від вибуття нематеріальних активів

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:
Емісія простих акцій

26

0

0

Емісія привілейованих акцій

26

0

0

26, 27

0

0

Викуп власних акцій

26

0

0

Продаж власних акцій

26

0

0

Отримання субординованого боргу

25

0

0

Погашення субординованого боргу

25

0

0

Отримання інших залучених коштів

21

0

0

Повернення інших залучених коштів

21

0

0

Додаткові внески в дочірню компанію

44

0

0

Надходження від продажу частки участі без втрати
контролю

17

0

0

Дивіденди, що виплачені

35

0

0

26, 27

0

0

Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані)
від фінансової діяльності

0

0

Вплив змін офіційного курсу Національного банку
України 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

0

0

Інші внески акціонерів, крім емісії акцій

Інші виплати акціонерам, крім дивідендів

періоду
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду
Примітки

6

0

0

Примiток немає

Затверджено до випуску та підписано
09.04.2014

року

Керівник

Д.В. Чугаєвський
(підпис, ініціали, прізвище)

В.В. Друкар (044) 585-42-42
(прізвище виконавця, номер телефону)

Головний бухгалтер

С.В. Висоцька
(підпис, ініціали, прізвище)

Звіт про рух грошових коштів за непрямим методом
за 2013 рік
Назва статті

Примітки

Звітний рік

Попередній рік

1

2

3

4

995

8696

Знос та амортизація

1837

2290

Чисте збільшення/(зменшення) резервів під
знецінення активів

1050

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

6

0

(Нараховані доходи)

-246

-384

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

2801

443

Чистий грошовий прибуток/(збиток) від
операційної діяльності до змін в операційних
активах та зобов'язаннях

6443

11045

Зміни в операційних активах та зобов'язаннях

0

0

Чисте (збільшення)/зменшення обов'язкових
резервів у Національному банку України

-10

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

11500

-7700

0

0

Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових
активів

-388

384

Чисте (збільшення)/зменшення інших активів

-3559

313

Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків

224699

0

Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів

-23888

-56532

Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних
паперів, що емітовані банком

0

1499

Чисте збільшення/(зменшення) резервів за
зобов'язаннями

0

0

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:
Прибуток/(збиток) до оподаткування
Коригування:

Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших
банках
Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та
заборгованості клієнтів

Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових
зобов'язань
Чисті грошові кошти, що отримані/
(використані) від операційної діяльності до
сплати податку на прибуток
Податок на прибуток, що сплачений
Чисті грошові кошти, що отримані/
(використані) від операційної діяльності

-1182

-1632

207172

-63668

-1262

-2001

205910

-65669

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:
Придбання цінних паперів у портфелі банку на
продаж

9, 17

0

5

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

11, 17

0

0

12

0

0

12, 17

0

0

14

-2705

-389

14, 17

0

0

14

-420

-1132

14, 17

0

0

0

0

-3125

-1516

Надходження від реалізації асоційованих компаній
Придбання інвестиційної нерухомості
Надходження від реалізації інвестиційної
нерухомості
Придбання основних засобів
Надходження від реалізації основних засобів
Придбання нематеріальних активів
Надходження від вибуття нематеріальних активів
Дивіденди, що отримані
Чисті грошові кошти, що отримані/
(використані) від інвестиційної діяльності

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:
Емісія простих акцій

26

0

0

Емісія привілейованих акцій

26

0

0

26, 27

0

0

Викуп власних акцій

26

0

0

Продаж власних акцій

26

0

0

Отримання субординованого боргу

25

0

0

Погашення субординованого боргу

25

0

0

Отримання інших залучених коштів

21

0

0

Повернення інших залучених коштів

21

0

0

Додаткові внески в дочірню компанію

44

0

0

Надходження від продажу частки участі без втрати
контролю

17

0

0

Інші внески акціонерів, крім емісії акцій

Дивіденди, що виплачені

35

0

0

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

6

0

Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та
їх еквівалентів

209234

-56140

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок
періоду

51557

107697

260791

51557

Інші виплати акціонерам, крім дивідендів

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець
періоду
Примітки

6

д/в.

Затверджено до випуску та підписано
09.04.2014

року

Керівник

Д.В. Чугаєвський
(підпис, ініціали, прізвище)

В.В. Друкар, (044) 585-42-42
(прізвище виконавця, номер телефону)

Головний бухгалтер

С.В. Висоцька
(підпис, ініціали, прізвище)

