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.
В.о. Голови
Правлiння

Причина Сергiй Анатолiйович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

24.04.2014

М.П.

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2013 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВЕРНУМ БАНК"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
36301800
4. Місцезнаходження
м. Київ , Днiпровський, 02094, м. Київ, Проспект Гагарiна Юрiя, будинок 17-В
5. Міжміський код, телефон та факс
044/559-23-18 044/559-23-18
6. Електронна поштова адреса
info@vernumbank.com

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

24.04.2014
(дата)

2. Річна інформація опублікована у

"Вiдомостi НКЦПФР" 79(1832)

25.04.2014

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці www.vernumbank.com в мережі Інтернет
(адреса сторінки)

(дата)
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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

X

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

X

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

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

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

X

13. Опис бізнесу

X

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

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
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
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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

В рiчному звiтi емiтента заповненi роздiли, що стосуються дiяльностi емiтенте
як фiнансової установи.
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III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВЕРНУМ БАНК"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
1 067 102 0000013744
3. Дата проведення державної реєстрації
09.02.2009
4. Територія (область)
м. Київ
5. Статутний капітал (грн)
131000000
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)
104
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
64.19 Iншi види грошового посередництва
64.92 Iншi види кредитування
66.19 Iнша допомiжна дiяльнiсть у сферi фiнансових послуг, крiм страхування та пенсiйного
забезпечення
10. Органи управління підприємства
Органами управлiння Банку є : 1. Загальнi збори акцiонерiв. 2. Спостережна рада. 3. Правлiння
Банку.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у національній валюті
Головне управлiння НБУ по м. Києву i Київськiй обл.
2) МФО банку
321024
3) поточний рахунок
32002150701
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у іноземній валюті
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "ГЛОБУС"
5) МФО банку
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380526
6) поточний рахунок
1600800100485
12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності

Номер
ліцензії
(дозволу)

Дата
видачі

Державний
орган, що
видав

Дата
закінчення
дії ліцензії
(дозволу)

1

2

3

4

5

Банкiвська лiцензыя на право надання банкiвських послуг

251

16.08.2013

Лiцензiя базстрокова

Опис

Генеральна лiцензiя на здiйснення валютних операцiй

251-3

251-3

АЕ №
263246

Опис

Опис

Опис

Нацiональний
Необмежена
банк України

Нацiональна
комiсiя з
цiнних
03.09.2013
паперiв та
фондового
ринку

10.08.2014

Нацiональна
комiсiя з
цiнних
03.09.2013
паперiв та
фондового
ринку

10.08.2014

Емiтент має намiр продовжити термiн дiї лiцензiї

АЕ №
263247

Анреррайтинг

02.09.2013

Емiтент має намiр продовжити термiн дiї лiцензiї

АЕ №
263245

Брокерська діяльність

Нацiональний
Необмежена
банк україни

Лiцензiя безстрокова

Опис

Дилерська діяльність

02.09.2013

Лiцензiя безстрокова

Опис

Додаток до Генеральної лiцензiї на здiйснення валютних операцiй

Нацiональний
Необмежена
банк України

Нацiональна
комiсiя з
цiнних
03.09.2013
паперiв та
фондового
ринку

10.08.2014

Емiтент має намiр продовжити термiн дiї лiцензiї

Інформація щодо посади корпоративного секретаря
(для акціонерних товариств)
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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

29.05.2013

29.05.2013

Шевчук Анатолiй Сергiйович

Опис

Корпоративний секретар - посадова особа в ПАТ "ВЕРНУМ БАНК", до функцiональних
обов'язiв якої належить забезпечення ефективної взаємодiї мiж Спостережною радою та
Правлiнням Банку, а також взаємодiя Банку з акцiонерами, iншими заiнтересованими
особами, потенцiйними iнвесторами.

15. Інформація про рейтингове агентство
Найменування
рейтингового
агентства

Ознака рейтингового
агентства (уповноважене,
міжнародне)

Дата визначення або
поновлення рейтингової оцінки
емітента або цінних паперів
емітента

Рівень кредитного
рейтингу емітента або
цінних паперів емітента

1

2

3

4

Нацiональне
рейтингове агенство
"Рюрик"

уповноважене рейтингове
агентство

29.11.2013

uaBBB прогноз
"стабiльний"

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)

ТОВ "ЛЮКС-IНФО"

37921738

03115Україна м.Київ
Проспект Перемоги, буд.
134-А

99.9771

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)

Сафiуллiна Iрина Петрiвна

0.0229

Усього

100

V. Інформація про посадових осіб емітента
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) посада
Голова Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Тiхомiров Олександр Валентинович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1969
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5) освіта**
Київський нацiональний економiчний унiверситет в 1999р., спецiальнiсть "облiк i аудит".
6) стаж керівної роботи (років)**
15
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "АВАНТ БАНК", Заступник Голови Правлiння.
8) дата обрання та термін, на який обрано
05.07.2012 3 р.
9) Опис
Голова Правлiння Банку має наступнi повноваження:
а)вiдповiдно до закрiплених за ним повноважень, керує поточною дiяльнiстю Банку;
б)керує дiяльнiстю Правлiння Банку i веде його засiдання;
в)без довiреностi одноособово представляє Банк в усiх державних органах, пiдприємствах,
установах та органiзацiях, перед iншими юридичними та фiзичними особами як в Українi, так i за
її межами, без довiреностi одноособово укладає вiд iменi Банку договори (правочини), з
урахуванням обмежень, встановлених п. 9.3 Статуту;
г)видає обов'язковi для виконання всiма працiвниками Банку накази та розпорядження з питань
дiяльностi Банку;
д)призначає та звiльняє працiвникiв Банку, визначає їх функцiональнi обов'язки i повноваження;
е) приймає рiшення про створення внутрiшнiх структурних пiдроздiлiв та лiквiдацiю пiдроздiлiв
Банку:
є) затверджує штатний розклад Банку;
ж)встановлює посадовi оклади, заохочує працiвникiв, що вiдзначилися, накладає стягнення;
з)призначає та звiльняє керуючих фiлiями i представництвами Банку, головних бухгалтерiв фiлiй,
iнших працiвникiв фiлiй, перелiк яких визначається Правлiнням Банку;
и) затверджує порядок денний засiдань Правлiння Банку;
i) у необхiдних випадках, для виконання покладених на Банк функцiй створює тимчасовi або
постiйно дiючi комiсiї та комiтети з числа найбiльш компетентних працiвникiв Банку;
ї) видає довiреностi на право представництва iнтересiв Банку, укладення договорiв, правочинiв,
вчинення iнших дiй, пов'[язаних з набуттям Банком прав та обов'язкiв;
й) має iншi повноваження, передбаченi чинним законодавством, цим Статутом, а також делегованi
Зборами, Спостережною радою Банку чи Правлiнням Банку.
Розмiр винагороди не розголошується. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має.
Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала.
* 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
Євтушенко Сергiй Олексiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
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1961
5) освіта**
Харкiвський державний унiверситет в 1997р. за спецiальнiстю "Фiнанси i кредит"
6) стаж керівної роботи (років)**
19
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Комерцiйний банк "АККОРДБАНК", начальник управлiння безпеки.
8) дата обрання та термін, на який обрано
12.01.2012 3 р.
9) Опис
Повноваження в межах Статуту Банку. Розмiр винагороди не розголошується. Посадова особа
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала.
* 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
Якубчик Антонина Георгiївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1973
5) освіта**
Керченський морський технологiчний iнститут в 1995р. за спецiальнiстю "Економiка
пiдприємства"
6) стаж керівної роботи (років)**
10
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "Д-М Банк". Заступник головного бухгалтера.
8) дата обрання та термін, на який обрано
28.02.2012 3 р.
9) Опис
Повноваження в межах Статуту Банку. Розмiр винагороди не розголошується. Посадова особа
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
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1) посада
Заступник Голови Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Пилипчук Лiлiя Володимирiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1967
5) освіта**
Київський iнститут народного господарства в 1991р. за спецiальнiстю "Бухгалтерський облiк,
контроль, аналiз господарської дiяльностi".
6) стаж керівної роботи (років)**
24
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Начальник Управлiння супроводження та контролю банкiвських операцiй ПАТ "Д-М Банк".
8) дата обрання та термін, на який обрано
28.02.2013 3р.
9) Опис
Повноваження в межах Статуту Банку. Розмiр винагороди не розголошується. Посадова особа
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала.
* 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
Причина Сергiй Анатолiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1969
5) освіта**
Донецький державний унiверситет в 1995р. за спецiальнiстю "Фiнанси i кредит".
6) стаж керівної роботи (років)**
23
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
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Член Правлiння АТ "КБ "СОЮЗ".
8) дата обрання та термін, на який обрано
08.04.2013 3р.
9) Опис
Повноваження в межах Статуту Банку. Розмiр винагороди не розголошується. Посадова особа
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала.
* 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, начальник Управлiння фiнансового монiторингу
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Нiкулiщева Олена Юрївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1977
5) освіта**
Тернопiльська академiя народного господарства в 2000р, спецiальнiсть "бюанкiвська справа".
6) стаж керівної роботи (років)**
19
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "Артем-Банк", начальник вiддiлу фiнансового монiторингу.
8) дата обрання та термін, на який обрано
14.09.2012 3 р.
9) Опис
Повноваження в межах Статуту Банку. Розмiр винагороди не розголошується. Посадова особа
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
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2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Паспортні дані фізичної особи
Прізвище, ім'я, (серія, номер, дата видачі, орган,
Дата
по батькові
який видав)* або
внесення
посадової особи
ідентифікаційний код за
до реєстру
ЄДРПОУ юридичної особи

1

2

3

Голова
Правлвiння

Тiхомiров
Олександр
Валентинович

2550214477

4

Усього

Кількість за видами акцій

Кількість
акцій
(штук)

Від загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

прості
іменні

прості на
пред'явника

привілейовані
іменні

привілейовані
на пред'явника

5

6

7

8

9

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.
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VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
Найменування
юридичної особи
Товариство з
обмеженою
вiдповiдальнiстю
"ЛЮКС-IНФО"
Прізвище, ім'я, по
батькові фізичної
особи*

Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

37921738

03115 Україна м. Київ
Святошинський м. Київ
Проспект перемоги,
будинок 134-А

Серія, номер, дата видачі паспорта,
найменування органу, який видав паспорт**

Дата
внесення
до реєстру

Кількість
акцій
(штук)

130970

Дата
внесення
до реєстру
Усього

Кількість
акцій
(штук)
130970

Від загальної
кількості
прості
акцій (у
іменні
відсотках)

99.9771

130970

Від загальної
кількості
прості
акцій (у
іменні
відсотках)
99.9771

130970

Кількість за видами акцій
прості на
привілейовані привілейовані
пред'явника
іменні
на пред'явника

0

0

0

Кількість за видами акцій
прості на
привілейовані привілейовані
пред'явника
іменні
на пред'явника
0

0

0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.
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VII. Інформація про загальні збори акціонерів
чергові

Вид загальних
зборів*

позачергові
X

Дата проведення

20.02.2013

Кворум зборів**

99.9727

Опис

Вид загальних
зборів*
Дата
проведення
Кворум
зборів**

Опис

20.02.2013 року вiдбулися позачерговi загальнi збори акцiонерiв ПАТ "Д - М Банк" .Кворум
зборiв: 99,9727% до загальної кiлькостi голосiв.
Порядок денний:
1. Встановлення кiлькiсного складу та обрання членiв лiчильної комiсiї, встановлення порядку
проведення загальних зборiв акцiонерiв.
2. Внесення змiн до Статуту ПАТ «Д-М Банк», пов’язаних iз змiною розмiру статутного капiталу.
Особа, що подавала пропозицiї до перелiку питань порядку денного: Iгнатченко Н.М.
Результати розгляду питань порядку денного:
1.Обрати лiчильну комiсiю.
2. Вести змiни до Статуту ПАТ «Д-М Банк», пов’язанi iз змiною розмiру статутного капiталу.
Позачерговi загальнi збори вiдбулися.
чергові

позачергові

X
26.04.2013
99.9727
26.04.2013 року вiдбулися рiчнi загальнi збори акцiонерiв ПАТ "Д - М Банк". Кворум зборiв:
99,9727% до загальної кiлькостi голосiв.
Порядок денний:
1. Встановлення кiлькiсного складу та обрання членiв лiчильної комiсiї, встановлення порядку
проведення загальних зборiв акцiонерiв.
2. Звiт Правлiння про результати дiяльностi ПАТ «Д-М Банк» за 2012 рiк та прийняття рiшення за
наслiдками розгляду звiту.
3. Звiт Спостережної ради про результати дiяльностi ПАТ «Д-М Банк» за 2012 рiк та прийняття
рiшення за наслiдками розгляду звiту.
4. Затвердження висновку Ревiзiйної комiсiї та аудитора ПАТ «Д-М Банк».
5. Затвердження рiчного звiту ПАТ «Д-М Банк» за 2012 рiк, розподiл прибутку, затвердження розмiру
рiчних дивiдендiв.
6. Про змiну найменування банку та внесення змiн до Статуту банку шляхом викладення його в новiй
редакцiї.
7. Затвердження Положення про Загальнi збори акцiонерiв банку.
8. Затвердження Положення про Спостережну раду банку.
9. Затвердження Положення про Ревiзiйну комiсiю банку.
10. Затвердження Положення про Правлiння банку.
Особа, що подавала пропозицiї до перелiку питань порядку денного: Iгнатченко Н.М.
Результати розгляду питань порядку денного:
1. Обрати лiчильну комiсiю.
2. Затвердити звiт Правлiння про результати дiяльностi ПАТ «Д-М Банк» за 2012 рiк..
3. Затвердити звiт Спостережної ради про результати дiяльностi ПАТ «Д-М Банк» за 2012 рiк.
4. Затвердити висновок Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Д-М Банк» за пiдсумками перевiрки фiнансовогосподарської дiяльностi ПАТ «Д-М Банк» за 2012 рiк. Затвердити звiт аудитора про перевiрку рiчної
фiнансової звiтностi ПАТ «Д-М Банк» за 2012 рiк.
5. Затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть ПАТ «Д-М Банк» за 2012 рiк, складену за мiжнародними
стандартами фiнансової звiтностi. Здiйснити розподiл чистого прибутку, що отриманий ПАТ «Д-М
Банк» за результатами дiяльностi у 2012 роцi. Дивiденди акцiонерам ПАТ «Д-М Банк» за
результатами дiяльностi ПАТ «Д-М Банк» за 2012 рiк не нараховувати i не виплачувати.
6. Змiнити найменування Публiчного акцiонерного товариства «Дiапазон-Максимум Банк» на нове
найменування Публiчне акцiонерне товариство «ВЕРНУМ БАНК». Затвердити змiни до Статуту
Публiчного акцiонерного товариства «Дiапазон-Максимум Банк» пов’язанi зi змiною найменування
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шляхом викладення Статуту в новiй редакцiї.
7. Затвердити Положення про Загальнi збори акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства
«ВЕРНУМ БАНК».
8. Затвердити Положення про Спостережну раду Публiчного акцiонерного товариства «ВЕРНУМ
БАНК».
9. Затвердити Положення про Ревiзiйну комiсiю Публiчного акцiонерного товариства «ВЕРНУМ
БАНК».
10. Затвердити Положення про Правлiння Публiчного акцiонерного товариства «ВЕРНУМ БАНК».
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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

За звiтний перiод дивiденди не нараховувалися та не виплачувалися.
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IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
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 Україна м. Київ Старокиївський м. Київ вул. Б.Грiнченка, буд.3

Номер ліцензії або іншого документа на цей АВ № 581322
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Державна Комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон

(044)377-70-16

Факс

(044)279-12-49

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв

Опис

Обслуговування операцiй емiтента щодо випущених ним цiнних
паперiв, зберiгання цiнних паперiв, обслуговування обiгу цiнних
паперiв.

Повне найменування юридичної особи або Публiчне акцiонерне товариство "Комерцiйний банк "ФIНАНСОВА
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи IНIЦIАТИВА"
Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

35917889

Місцезнаходження

03150 Україна м. Київ Голосiївський м. Київ вул. Щорса, будинок 7/9

Номер ліцензії або іншого документа на цей АЕ № 2634377
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
Міжміський код та телефон

(044) 593-60-84

Факс

(044)593-60-84

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи

Опис

Здiйснення депозитарної дiяльностi депозитарної установи.
Обслуговування операцiй депонента щодо придбаних ним цiнних
паперiв, зберiгання цiнних паперiв, обслуговування обiгу цiнних
паперiв.

Повне найменування юридичної особи або Нацiональне рейтингове агенство "Рюрик"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

16480462

Місцезнаходження

04053 Україна м. Київ Шевченкiвський м. Київ вул. Артема, буд. 52-А

Номер ліцензії або іншого документа на цей 385
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв i фондового ринку.
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Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон

(044) 383-04-76

Факс

(044)383-04-76

Вид діяльності

Уповноважене рейтингове агенство

Опис

Послуги агенства з присвоєння, подальшого монiторингу та
iнформацiйної пiдтримки визначених кредитних рейтингiв.

Повне найменування юридичної особи або Аудиторська фiрма ТОВ "Iнтер-аудит"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

30634365

Місцезнаходження

01023 Україна м. Київ Печерський м. Київ бульвар Л.Українки, буд.
10, к.51

Номер ліцензії або іншого документа на цей Сертифiкат № 0019
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

29.10.2009

Міжміський код та телефон

(044) 501 15 11

Факс

(044) 501 64 67

Вид діяльності

аудит банкiв

Опис

Проведення перевiрок окремої та консолiдованої фiнансових
звiтностей Банку, складених у вiдповiдностi з вимогами НБУ щодо
складання та оприлюднення звiтностi банками України
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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)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

17.04.2008

140/1/08

Державна комiсiя з
цiнних паперiв i
фондового ринку

UA4000036586

Акція проста
бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні

1000

100000

100000000

100

110000

110000000

100

131000

131000000

100

Торгiвля цiнними паперами емiтента не здiйснюється. Процедуру лiстингу акцiй емiтент не проходив.

Опис

16.03.2010

62/1/10

UA 4000036586

Акція проста
бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні

1000

Торгiвля цiнними паперами емiтента не здiйснюється. Процедуру лiстингу акцiй емiтент не проходив.

Опис

18.12.2012

Державна комiсiя з
цiнних паперiв i
фондового ринку

234/1/2012

Нацiональна
комiсiя з цiнних
паперiв i
фондового ринку

UA 4000036586

Акція проста
бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні

1000

Торгiвля цiнними паперами емiтента не здiйснюється. Процедуру лiстингу акцiй емiтент не проходив.
Вiдповiдно до ст. 24 Закону України "Про акцiонернi товариства" акцiї ПАТ "ВЕРНУМ БАНК" включенi до
Бiржового списку ПАТ "Фондова бiржа" ПФТС".

Опис

4. Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
№
з/п

Дата зарахування
акцій на рахунок
емітента

Кількість акцій,
що викуплено
(шт.)

Дата реєстрації випуску
акцій, що викуплено
(шт.)

Номер свідоцтва про
реєстрацію випуску акцій,
що викуплено

Найменування органу, що
зареєстрував випуск акцій, що
викуплено

Частка від статутного
капіталу (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

18

1

0

18.12.2012

234/1/2012

НКЦПФР

0
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XI. Опис бізнесу
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВЕРНУМ БАНК» (скорочена назва - ПАТ «ВЕРНУМ
БАНК») зареєстрований в Українi та є резидентом України, мiсцезнаходження Банку: 02094
Україна, м. Київ, проспект Юрiя Гагарiна 17в (юридична та фактична адреса). Банк було створено
17 лютого 2009 року i зареєстровано Нацiональним банком України як Вiдкрите акцiонерне
товариство «Дiапазон-Максимум Банк».
В червнi 2009 року, вiдповiдно до змiн вимог Закону України «Про акцiонернi товариства», на
пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Банк перереєстровано в Публiчне акцiонерне
товариство «Д-М Банк».
В серпнi 2013 року, на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв зареєстрованi змiни до
статуту Банку, пов’язанi iз змiною назви з ПАТ «Д-М Банк» на ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» (далi Банк).
Банк має чотири вiддiлення в м. Києвi, два вiддiлення в м. Сiмферополь та вiддiлення в м.
Полтава. Для оптимiзацiї дiяльностi Банку на протязi 2013 року було тимчасово призупинено
дiяльнiсть вiддiлень в Донецьку та Луганську.
Основна дiяльнiсть.
Банк є унiверсальною установою, яка дiє у декiлькох регiонах України i забезпечує комплексне
обслуговування клiєнтiв - резидентiв i нерезидентiв з метою отримання прибутку.
Протягом звiтного перiоду Банк здiйснював банкiвську дiяльнiсть згiдно чинного законодавства
України, зокрема Закону України «Про банки i банкiвську дiяльнiсть», нормативних актiв
Нацiонального банку України та у вiдповiдностi з банкiвською лiцензiєю на право надання
банкiвських послуг, визначених частиною третьою статтi 47 Закону України «Про банки i
банкiвську дiяльнiсть» та генеральною лiцензiєю на здiйснення валютних операцiй No251 вiд 17
листопада 2011 року, якi була замiнена на лiцензiю №251 вiд 16 серпня 2013 року в зв’язку з
змiною назви банку .
Банк в 2013 роцi здiйснював дiяльнiсть на фондовому ринку України на пiдставi лiцензiй
Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку:
- вiд 03.09.2013 на право професiйної дiяльностi на фондовому ринку – дiяльностi з торгiвлi
цiнними паперами. Дилерська дiяльнiсть;
- вiд 03.09.2013 на право професiйної дiяльностi на фондовому ринку – дiяльностi з торгiвлi
цiнними паперами. Андеррайтинг;
- вiд 03.09.2013 на право професiйної дiяльностi на фондовому ринку – дiяльностi з торгiвлi
цiнними паперами. Брокерська дiяльнiсть
Банк має власне примiщення та орендує примiщення вiддiлень, якi вiдповiдають вимогам, що
передбаченi нормативно-правовими актами Нацiонального банку України.
ПАТ "ВЕРНУМ БАНК" протягом 2013 року надавав послуги приватним особам по здiйсненню
грошових переказiв по Українi та в будь-якi країни свiту за мiжнародними системами експреспереказiв"Western Union" (рекомендується для вiдправки/отримання грошових коштiв в країни
дальнього зарубiжжя) та"Anelik" (рекомендується для вiдправки/отримання грошових коштiв в
країни СНД та Балтiї).
Банк є постiйним учасником Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб (Свiдоцтво учасника
фонду №204 вiд 16.06.2009).
Органами управлiння Банку є Загальнi збори акцiонерiв, Спостережна рада, Правлiння Банку.
Органом контролю Банку є ревiзiйна комiсiя i служба внутрiшнього аудиту.
Загальнi збори акцiонерiв – вищий орган управлiння Банку. У Загальних зборах акцiонерiв Банку
мають право брати участь усi акцiонери, незалежно вiд кiлькостi та виду акцiй, власниками яких
вони є. Загальнi збори акцiонерiв можуть вирiшувати будь-якi питання дiяльностi Банку. Питання
виключної компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв визначенi в статутi Банку. В червнi 2013 року
проведено державну реєстрацiю змiн до установчих документiв Банку у зв’язку зi збiльшенням
статутного капiталу до 131 млн. грн.
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Протягом 2013 року рiшення про зменшення статутного капiталу Банку Загальними зборами
акцiонерiв не приймалися.
Спостережна рада Банку – орган управлiння Банку, пiдзвiтний Загальним зборам акцiонерiв, який
представляє iнтереси акцiонерiв у перiод мiж проведенням Загальних зборiв, здiйснює захист прав
акцiонерiв, i в межах компетенцiї визначеної статутом та законодавством України контролює та
регулює дiяльнiсть Правлiння Банку. До компетенцiї Спостережної ради належить вирiшення
питань, передбачених статутом та чинним законодавством України, а також переданих на
вирiшення Спостережної ради Загальними зборами акцiонерiв;
Правлiння Банку є виконавчим, колегiальним органом управлiння Банку, здiйснює управлiння
поточною (оперативною) дiяльнiстю Банку, формування фондiв, необхiдних для статутної
дiяльностi Банку, та несе вiдповiдальнiсть за ефективнiсть його роботи згiдно з принципами та
порядком, встановленими статутом, рiшеннями Загальних зборiв акцiонерiв i Спостережної ради
Банку. Станом на 31 грудня 2013 року до складу Правлiння Банку входить 5 осiб
Ревiзiйна комiсiя, яка проводить перевiрку фiнансово –господарської дiяльностi Банку за
результатами фiнансового року, обирається Загальними зборами акцiонерiв Банку з числа
акцiонерiв або їх представникiв у кiлькостi 3 осiб;
Cлужба внутрiшнього аудиту Банку є органом оперативного контролю Спостережної ради Банку
та пiдпорядковується Спостережнiй радi Банку та звiтує перед нею, дiє на пiдставi положення та у
вiдповiдностi до плану, затверджених Спостережною Радою. Рекомендацiї аудиту щодо
удосконалення системи внутрiшнього контролю враховуються керiвництвом та структурними
пiдроздiлами Банку для пiдвищення ефективностi його роботи.
Станом на 01.01.2014 р. середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу – 99
осiб . Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом – 3
особи. Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу - 1 особа. Фонд
оплати працi всiх працiвникiв за 2013 рiк - 5456,4 тис. грн. Для забезпечення та пiдвищення рiвня
квалiфiкацiї працiвники банку проходять навчання на семiнарах Нацiонального центру пiдготовки
банкiвських працiвникiв України. Фахiвцi банку з питань дiяльностi на фондовому ринку та
фiнансового монiторингу ринку цiнних паперiв проходять навчання в Українському iнститутi
розвитку фондового ринку. Пiсля закiнчення навчання працiвники отримують сертифiкати
НКЦПФР на право здiйснення професiйної дiяльностi на фондовому ринку.
Емiтент не входить до будь-яких об'єднань
Емiтент не здiйснює спiльної діяльності
Пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не надходили
Облiкова полiтика ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» базується на чинному законодавствi України,
нормативно-правових актах Нацiонального банку України, мiжнародних стандартах фiнансової
звiтностi та мiжнародних стандартах фiнансового облiку.
В своїй облiковiй полiтицi Банк керується принципами достовiрностi, повноти висвiтлення,
превалювання сутностi над формою, автономностi, обачностi, безперервностi, нарахування та
вiдповiдностi доходiв i витрат, послiдовностi та iсторичної (фактичної) собiвартостi.
Принцип достовiрностi – звiтнiсть повинна достовiрно вiдображати фiнансовий стан Банку,
результати його фiнансово-господарської дiяльностi та потоки грошових коштiв. Принцип означає
достовiрне вiдображення результатiв операцiй, iнших подiй та умов згiдно з поняттями та
критерiями визнання активiв, зобов’язань, доходiв та витрат.
Достовiрнiсть iнформацiї є свiдченням того, що вона не мiстить помилок та упереджених суджень;
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визначається за параметрами, розглянутими нижче:
- повнота висвiтлення дiяльностi Банку означає, що фiнансова звiтнiсть має мiстити всю
iнформацiю про фактичнi й можливi наслiдки операцiй та подiй, здатну вплинути на рiшення, що
приймаються на її пiдставi.
- нейтральнiсть iнформацiї означає, що iнформацiя повинна бути вiльною вiд вiдхилень, тобто за
допомогою методiв оцiнки або форм подання якої неможливо вплинути на прийняття рiшень.
- обачнiсть означає, що активи та доходи вiдображаються у фiнансовому облiку лише тодi, коли їх
реально отримано або зароблено, а витрати та зобов'язання – одразу пiсля надходження
вiдомостей про ймовiрнiсть їх виникнення. Таким чином, уникається завищення активiв i доходiв
або заниження витрат i зобов'язань Банку.
- превалювання сутностi над формою застерiгає вiд абсолютизацiї юридичного трактування подiй
та операцiй, якi вiдображаються в фiнансовому облiку, оскiльки їх сутнiсть не завжди адекватна
тому, що випливає з їх юридичної (або встановленої) сутностi. Головна мета цього принципу –
правдиве вiдображення господарської дiяльностi i надання користувачам реальної картини
фiнансового стану Банку.
- правдиве вiдображення фiнансового становища i результатiв дiяльностi при складаннi
фiнансових звiтiв, для чого слiд дотримуватися принципiв припущення безперервностi дiяльностi;
нарахування та вiдповiдностi; окремого подання активiв i зобов'язань, доходiв i витрат; окремого
подання та об'єднання статей виходячи з їх суттєвостi та послiдовностi подання iнформацiї.
Принцип припущення безперервностi дiяльностi означає, що фiнансова звiтнiсть складається
виходячи з припущення, що Банк не має нi намiру, нi потреби лiквiдувати або суттєво скоротити
свою дiяльнiсть, або не iснує реальної альтернативи цьому.
Окреме подання та об'єднання статей, виходячи з їхньої суттєвостi – єдиним критерiєм щодо
подання суми окремою статтею або об'єднання її з iншими сумами є суттєвiсть. Кожна суттєва
стаття у фiнансовому звiтi подається окремо. Несуттєвi суми об'єднуються iз сумами подiбного
характеру чи функцiї. Суттєвiсть статтi визначається її розмiром i характером активiв, якi
розглядають разом. Статтi, якi мають суттєвий розмiр i вiдрiзняються за характером або
функцiями, подаються окремо. Стаття, несуттєва для окремого подання у фiнансовому звiтi, може
бути достатньо суттєвою для окремого подання її в примiтках.
Окреме подання активiв i зобов'язань, доходiв i витрат – активи та зобов'язання, а також дохiд та
витрати не згортаються, окрiм випадкiв, коли iнший стандарт вимагає або дозволяє згортання.
Згортаються тiльки несуттєвi статтi, оскiльки це не впливає на достовiрнiсть та повноту
фiнансових звiтiв. Прибутки та збитки наводяться в звiтностi окремо, якщо вони є суттєвими.
Принцип послiдовностi подання iнформацiї полягає у збереженнi пiдходу до подання та
класифiкацiї статей у фiнансовому звiтi вiд одного перiоду до iншого.
Принцип нарахування та вiдповiдностi – складання фiнансової звiтностi (крiм Звiту про рух
грошових коштiв) за принципом нарахування та вiдповiдностi означає, що результати операцiй та
iнших подiй вiдображаються в облiкових реєстрах i фiнансових звiтах тодi, коли вони iснували, а
не обов'язково тодi, коли Банк отримує або сплачує кошти. Принцип дає можливiсть iнформувати
користувачiв не тiльки про надходження або сплату грошових коштiв у минулому, а й про
зобов'язання сплатити кошти або про їх надходження в майбутньому. Доходи вiдображаються у
Звiтi про прибутки та збитки в тому перiодi, коли їх було зароблено (а не коли фактично
отримано), а витрати – на основi вiдповiдностi їх цим доходам. А витрати, якi не мають
безпосереднього зв'язку з певними доходами вiдображаються у Звiтi про прибутки та збитки у
перiодi їх виникнення.
Банком застосовуються наступнi основнi методи, що забезпечують дотримання визначених
принципiв на яких будується облiкова полiтика, а саме:
- метод нарахування та вiдповiдностi, вiдповiдно до якого:
- бухгалтерськi записи по проведених операцiях здiйснюються при переходi прав на активи до
iншої сторони, або виникнення заборгованостi перед iншою стороною та вiдображаються у
фiнансовiй та статистичнiй звiтностi у тому ж звiтному перiодi, незалежно вiд отримання чи
сплати грошових коштiв або iншого вiдшкодування за такими операцiями;
- бухгалтерськi записи по вiдображенню в облiку доходiв та витрат здiйснюються в момент
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виникнення прав на такi доходи, що визначається в залежностi вiд виду операцiї та в момент
виникнення зобов’язань на сплату коштiв, що є витратами та вiдображаються у фiнансовiй та
статистичнiй звiтностi того ж звiтного перiоду, незалежно вiд отримання чи сплати грошових
коштiв або iншого вiдшкодування за цими доходами/витратами;
-касовий метод – вiдображення в бухгалтерському облiку активiв та зобов’язань, доходiв та витрат
без використання методу нарахування, що може бути застосовано у наступних випадках:
- при облiку доходiв та витрат в межах принципу обачностi, коли не можливо визначити суму їх
оцiнки в момент виникнення прав на них. У такому випадку доходи та витрати на якi вже виникли
права, вiдображаються в бухгалтерському облiку в момент їх отримання чи сплати;
- при облiку доходiв та витрат в межах принципу нарахування, коли перiод, за який необхiдно
зробити нарахування доходiв або витрат та перiод їх фактичного отримання/сплати спiвпадають.
- метод нарахування резервiв – в межах принципу обачностi застосовується шляхом вiдображення
в бухгалтерському облiку по рахунках витрат сум резервiв пiд можливi втрати вiд знецiнення
активiв.
У фiнансовiй звiтностi вартiсть таких активiв вiдображається за мiнусом сум нарахованих пiд них
резервiв.
Порядок визначення сум резервiв та перiод їх нарахування, визначається в залежностi вiд виду
активу.
Згiдно з генеральною лiцензiєю на здiйснення валютних операцiй Нацiонального банку України
№251-3 вiд 02 вересня 2013 року та додатком до генеральної лiцензiї на здiйснення валютних
операцiй Нацiонального банку України №251-3 вiд 02.09.2013, банк має право здiйснювати
наступнi валютнi операцiї:
- Неторговельнi операцiї з валютними цiнностями;
- Операцiї з готiвковою iноземною валютою та чеками (купiвля, продаж, обмiн, прийняття на
iнкасо), що здiйснюються в касах i пунктах обмiну iноземної валюти банкiв;
- Операцiї з готiвковою iноземною валютою (купiвля, продаж, обмiн), що здiйснюються в пунктах
обмiну iноземної валюти, якi працюють на пiдставi укладених банками агентських договорiв з
юридичними особами-резидентами;
- Ведення рахункiв клiєнтiв (резидентiв i нерезидентiв) в iноземнiй валютi та клiєнтiв-нерезидентiв
у грошовiй одиницi України;
- Ведення кореспондентських рахункiв банкiв (резидентiв i нерезидентiв) в iноземнiй валютi;
- Ведення кореспондентських рахункiв банкiв (нерезидентiв) у грошовiй одиницi України;
- Вiдкриття кореспондентських рахункiв в уповноважених банках України в iноземнiй валютi та
здiйснення операцiй за ними;
- Вiдкриття кореспондентських рахункiв в банках (нерезидентах) в iноземнiй валютi та здiйснення
операцiй за ними;
- Залучення та розмiщення iноземної валюти на валютному ринку України;
- Залучення та розмiщення iноземної валюти на мiжнародних ринках;
- Торгiвля iноземною валютою на валютному ринку України (за винятком операцiй з готiвковою
iноземною валютою та чеками (купiвля, продаж, обмiн), що здiйснюється в касах i пунктах обмiну
iноземної валюти банкiв i агентiв);
- Торгiвля iноземною валютою на мiжнародних ринках.
та фiнансовi послуги:
- Випуск платiжних документiв, платiжних карток, дорожнiх чекiв та/або їх обслуговування,
клiринг, iншi форми забезпечення розрахункiв;
- Довiрче управлiння фiнансовими активами;
- Дiяльнiсть з обмiну валют;
- Залучення фiнансових активiв iз зобов'язанням щодо наступного їх повернення;
- Фiнансовий лiзинг;
- Надання коштiв у позику, в тому числi i на умовах фiнансового кредиту;
- Надання гарантiй та поручительств;
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- Переказ коштiв;
- Послуги у сферi страхування та у системi накопичувального пенсiйного забезпечення;
- Факторинг;
- Адмiнiстрування фiнансових активiв для придбання товарiв у групах;
- Управлiння майном для фiнансування об'єктiв будiвництва та/або здiйснення операцiй з
нерухомiстю вiдповiдно до Закону України "Про фiнансово-кредитнi механiзми i управлiння
майном при будiвництвi житла та операцiях з нерухомiстю";
- Операцiї з iпотечними активами з метою емiсiї iпотечних цiнних паперiв.
ПАТ "ВЕРНУМ БАНК" протягом 2013 року надавав послуги приватним особам по здiйсненню
грошових переказiв по Українi та в будь-якi країни свiту за мiжнародними системами експреспереказiв"Western Union" (рекомендується для вiдправки/отримання грошових коштiв в країни
дальнього зарубiжжя) та"Anelik" (рекомендується для вiдправки/отримання грошових коштiв в
країни СНД та Балтiї).
Основне придбання Банку - це будiвля та земельна дiлянка за адресою: м. Київ, проспект Гагарiна
Юрiя, 17-В.
З метою придбання орендованої будiвлi у власнiсть i здiйснення незалежної оцiнки нерухомого
майна для визначення ринкової вартостi, Банком був залучений незалежний оцiнювач - ТОВ
"Кредитне брокерське агентство", сертифiкат № 6311/07 суб'єкта оцiночної дiяльностi, виданий
Фондом державного майна України 29.11.2007 року. Банк придбав будiвлю за ринковою вартiстю
за власнi кошти.Вартiсть земельної дiлянки визначалась за вiдповiдним рiшенням КМДА на
пiдставi звiту про експертну грошову оцiнку.
Рiшенням про державну реєстрацiю вiд 21.01. 2014 року було зареєстровано право власностi ПАТ
«ВЕРНУМ БАНК» на земельну дiлянку в Днiпровському районi м. Києва. З цiєї пiдстави вартiсть
земельної дiлянки в розмiрi 1 536,9 тис. грн. оприбутковано з капiтальних вкладень 31.01.2014
року.
Iншими основними засобами, що придбавалися Банком були: комп'ютерна технiка; меблi; системи
безпеки та iнше банкiвське обладнання, необхiдне для здiйснення господарської дiяльностi.
Протягом звiтного 2013р. правочини з власниками iстотної участi, членами Спостережної ради,
або членами Правлiння, афiлiйованими особами не укладалися.
Iнформацiя про основнi засоби наведена у вiдповiдних роздiлах цього звiту. Майже всi основнi
засоби знаходяться за мiсцезнаходженням Банку. Банк не використовує у своїй дiяльностi основнi
засоби, якi б негативно впливали на екологiю. Банк спiвпрацює з вiдповiдними службами та
пiдприємствами щодо утилiзацiї окремих предметiв (використаних люмiнесцентних ламп тощо)
вiдповiдно до вимог законодавства.
В умовах обмеженостi зовнiшнiх ресурсiв, кошти населення залишались одним iз основних
джерел фондування банкiвської системи. Збереження позитивної динамiки збiльшення обсягiв
заощаджень та поступове вiдновлення довiри населення до банкiвської системи зумовило
збiльшення у 2013 роцi вкладiв населення на 19,2%.
Незважаючи на збiльшення депозитної бази банкiв їх кредитна активнiсть вiдновлювалась
недостатньо високими темпами. За пiдсумками 2013 року прирiст кредитування зрiс на 11,7% , в
т.ч. по юридичних особах – на 14,7%, по фiзичних особах – збiльшення тiльки на 3,7%. Помiрнi
темпи збiльшення кредитування корпоративного сектору у 2013 роцi насамперед пояснюються
наявнiстю значних зовнiшнiх ризикiв та невизначенiстю щодо подальшого розвитку ситуацiї на
фiнансових i товарних ринках.
Однiєю з причин, що стримувала кредитну активнiсть банкiв, було спрямування ними значної
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частини вiльних ресурсiв на вкладення в цiннi папери, зокрема на купiвлю державних цiнних
паперiв. За 2013 рiк вкладення в цiннi папери в цiлому по банкiвськiй системi зросли на 43,54%.(
проти 9,8% в 2012 роцi).
З метою збереження цiнової стабiльностi та утримання стабiльностi курсу нацiональної валюти
Нацiональний банк України, починаючи з другого пiврiччя, перейшов до проведення бiльш
помiрної грошово - кредитної полiтики, через зважене використання монетарних механiзмiв та
iнструментiв. У той самий час в умовах посилення нестабiльностi на свiтових фiнансових ринках
та погiршення ринкових очiкувань вiдбувалось зниження гривневої лiквiдностi, що призвело до
подорожчання позичкових ресурсiв.
Починаючи з сiчня по червень 2013 року процентнi ставки за строковими депозитами поступово
знижувались, в другому пiврiччi спостерiгалась зворотна тенденцiя – ставки збiльшувались i в
груднi перевищили показник в 20% рiчних, що вiдповiдає тенденцiям 2012 року. Все це
вiдповiдним чином вплинуло на вартiсть кредитування, зумовивши рiст процентних ставок i за
активними операцiями.
Протягом звiтного 2013 року ПАТ "ВЕРНУМ БАНК" сплатив штрафних санкцiй на суму 108,8
тис. грн.
Протягом 2013 рокуi Банк помiрно розвивався: активи Банку зросли за рiк на 8%, кредитний
портфель - на 14%, балансовий капiтал - на 20%.
Темпи росту капiталу перевищували темпи росту активiв. Банк був на протязi року достатньо
капiталiзований, дотримувався нормативних вимог Нацiонального банку України.
Прибуток Банку за 2013 рiк склав 2 млн. гривень.
В звiтному перiодi Банком освоюються новi напрямки вкладання коштiв, проводилась
диверсифiкована кредитна полiтика, спрямована на зниження ризикiв i пiдтримку вiтчизняного
товаровиробника. На кiнець року загальний обсяг кредитних вкладень склав 85 млн. грн. В цiлому
вiд кредитних вкладень отримано 10,3 млн. грн. доходу, або 33 % вiд загальної суми доходiв.
Протягом року банком дотримувались нормативнi вимоги НБУ, в т.ч. показники
платоспроможностi , достатностi капiталу i лiквiдностi.
Вiдповiдно до вимог дiючого законодавства та вимог Нацiонального банку України в банку
розроблена i впроваджена в 2013 роцi ефективна система управлiння ризиками, яка дає
можливiсть контролювати та прогнозувати можливi ризики в дiяльностi банку.
За виключенням угод господарського характеру (придбання МШП, канцтоварiв тощо), суми яких
є незначними, укладених та не виконаних одноразових угод на кiнець звiтного перiоду Банк не
мав. Поряд з цим Банком укладено угоди довгострокового характеру, зокрема це угоди щодо
розрахунково-касового обслуговування, вiдкриття рахункiв у цiнних паперах, угоди щодо
вiдкриття кредитних лiнiй, договори по господарськiй дiяльностi (електроенергiя тощо), орендi i
таке iнше, економiчний ефект вiд виконання яких залежить в першу чергу вiд контрагентiв.
Головним стратегiчним завданням Банку на 2014 рiк є нарощування власного капiталу, ресурсної
та клiєнтської бази, диверсифiкацiя активiв.
Банк не проводив дослiджень та розробок протягом 2013 року.
Станом на 01 січня 2014р. на розгляді у сіді не знаходилось справ.
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Дiяльнiсть банку ґрунтується на принципах надiйностi, збалансованостi фiнансових показникiв,
дотриманнi норм та передової практики банкiвської дiяльностi.
В 2013 роцi Банк помiрно розвивався: активи банку зросли за рiк на 8%, кредитний портфель - на
14%, балансовий капiтал - на 20%.
Темпи росту капiталу перевищували темпи росту активiв. Банк був на протязi року достатньо
капiталiзований, дотримувався нормативних вимог Нацiонального банку України.
Покращилась якiсть активiв. Скоротилась проблемна заборгованiсть (списана за баланс), в т.ч. по
прострочених кредитах – на 7,6 млн. грн., прострочених вiдсотках – на 4,1 млн. грн.
Банк надає пiдприємствам, установам i громадянам практично повний перелiк банкiвських послуг,
здiйснює банкiвськi операцiї, в Українi i за її межами. В 2013 роцi Банк розширив свою
присутнiсть у країнах Європейського Союзу. У травнi розпочало роботу Представництво Банку у
Латвiйська Республiцi (м. Рига)
Пiдвищилась якiсть обслуговування клiєнтiв за рахунок впровадження нових технологiй.
Фiнансова полiтика банку була орiєнтована на забезпечення стабiльностi, чiткостi в роботi з
клiєнтами, пiдвищення репутацiї надiйного банку у партнерiв банку.
Залученi кошти зросли за минулий на 35 %. Ресурсна база банку складалась в основному за
рахунок залучення коштiв фiзичних осiб, якi росли на протязi року бiльшими темпами ( рiст на
37%) , нiж кошти юридичних осiб ( рiст на 28%).
В звiтному перiодi Банком освоюються новi напрямки вкладання коштiв, проводилась
диверсифiкована кредитна полiтика, спрямована на зниження ризикiв i пiдтримку вiтчизняного
товаровиробника.
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XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Власні основні засоби (тис.
грн.)

Найменування
основних засобів

Орендовані основні засоби Основні засоби, всього (тис.
(тис. грн.)
грн.)

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

1. Виробничого
призначення:

23159

21304

11889

10605

35048

31909

будівлі та споруди

20467

18893

11643

9731

32110

28624

машини та обладнання

1511

1318

0

535

1511

1853

транспортні засоби

1103

946

246

339

1349

1285

інші

78

147

0

0

78

147

2. Невиробничого
призначення:

22

12

0

0

22

12

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

10

0

0

0

10

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

інші

12

12

0

0

12

12

23181

21316

11889

10605

35070

31921

Усього

Опис Станом на 31 грудня 2013 року в Банку:
- залишкова вартiсть основних засобiв, що тимчасово не використовуються (вилученi з
обiгу) складає 7,6 тис. грн.;
- первiсна (переоцiнена) вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв складає 1537
тис. грн.;
- створених нематерiальних активiв - немає.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість
чистих активів (тис. грн)

138101

115682

Статутний капітал (тис.
грн.)

131000

110000

Скоригований статутний
капітал (тис. грн)

0

0

Опис

Вартiсть чистих активiв розраховується як рiзниця мiж активами та зобов'язаннями
згiдно даних балансу станом на кiнець дня 31 грудня 2013р. та вiдповiдно на кiнець дня
31 грудня 2012р.

Висновок

Вартiсть чистих активiв на кiнець дня 31 грудня 2013р. є бiльшою статутного капiталу
та вiдповiдає вимогам чинного законодавства України.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань
Кредити банку

Дата
виникнення

Непогашена
частина боргу (тис.
грн.)

Відсоток за користування
коштами (відсоток
річних)

Дата
погашення

X

0

X

X

у тому числі:
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Зобов'язання за цінними
паперами

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

0

X

X

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

X

0

X

X

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

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

0

X

X

Фінансова допомога на
зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

804

X

X

Усього зобов'язань

X

342536

X

X

у тому числі:

Опис:

Зобов'язання класифiкованi та представленi вiдповiдно до вимог стандартiв МСБО
39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка" та МСФЗ 7 "Фiнансовi iнструменти:
розкриття".
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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

14.02.2013

15.02.2013

Відомості про зміну складу посадових
осіб емітента

28.02.2013

01.03.2013

Відомості про зміну складу посадових
осіб емітента

28.02.2013

01.03.2013

Відомості про зміну складу посадових
осіб емітента

08.04.2013

09.04.2013

Відомості про зміну складу посадових
осіб емітента

31.10.2013

01.11.2013

Відомості про рішення емітента про
утворення, припинення його філій,
представництв

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
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**
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності
Думка аудитора***

Аудиторська фiрма
ТОВ "Iнтер -аудит"
30634365
м. Київ
2248 26.01.2001
81 П 000081 16.04.2013
04.11.2015
2013
умовно-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**

Аудиторська фiрма ТОВ
"Iнтер-аудит"
30634365
м. Київ
2248 26.01.2001
81 П 000081 16.04.2013
04.11.2015

Текст аудиторського висновку (звіту)
Висновок (Звiт) щодо вимог Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку
Цей Висновок (Звiт) є роздiлом висновку (Звiту незалежного аудитора) № 701/1 вiд «16» квiтня 2014 року та
складений вiдповiдно до вимог законодавства України, нормативних актiв Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та
фондового ринку, Мiжнародних стандартiв аудиту Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв (IFAC), прийнятими в якостi
Нацiональних стандартiв аудиту згiдно з рiшенням Аудиторської палати України вiд 31.03.2011 № 229/7.
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Питання, викладенi нижче, розглядалися лише в рамках проведеного нами аудиту фiнансової звiтностi Банку за 2013
рiк, на основi вибiркового тестування та принципу суттєвостi вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв аудиту.
Застосованi нами процедури не мали за мету визначити всi недолiки або iншi порушення i, таким чином, вони не
мають розглядатись як свiдчення про вiдсутнiсть будь-яких недолiкiв та/або порушень у ПУБЛIЧНОМУ
АКЦIОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВI «ВЕРНУМ БАНК».
Розкриття iнформацiї за видами активiв
Активи Банку станом на кiнець дня 31 грудня 2013 року становили 480 637 тис. грн. i в порiвняннi з даними на кiнець
дня 31 грудня 2012 року збiльшились на 7,51% (або на 33 590 тис. грн. в абсолютному значеннi).
Змiни в структурi активiв в порiвняннi з минулим роком, вiдбулось в основному за рахунок:
- збiльшення обсягу коштiв обов’язкових резервiв банку в Нацiональному банку на суму 5 397 тис. грн. (або на
6425,00%);
- збiльшення обсягу iнших фiнансових активiв на суму 67 268 тис. грн. (або на 195,91%);
- збiльшення обсягу цiнних паперiв в портфелi банку на продаж на суму 10 073 тис. грн. (або на 45,88%);
- збiльшення обсягу грошових коштiв та їх еквiвалентiв на суму 48 512 тис. грн. (або на 31,58%);
- зменшення обсягу коштiв в iнших банкiв на суму 108 033 тис. грн.. (або на 75,04%);
- зменшення обсягу дебiторської заборгованостi щодо поточного податку на прибуток на суму 137 тис. грн. (або на
38,38%);
- зменшення обсягу вiдстроченого податкового активу на суму 14 тис. грн. (або на 32,56%).
На нашу думку, розкриття iнформацiї за видами активiв, за виключенням викладеного в роздiлi «Пiдстави для
висловлення умовно – позитивної думки», подано в Фiнансовiй звiтностi Банку достовiрно та повно. Оцiнка та
класифiкацiя активiв ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» проводиться у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової
звiтностi.
Розкриття iнформацiї про зобов’язання
Станом на кiнець дня 31 грудня 2013 року зобов’язання ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» становили 342 536 тис. грн. та
збiльшились за рiк на 3,37% (на 11 171 тис. грн. в абсолютному значеннi).
Змiна розмiру зобов’язань в порiвняннi з минулим роком вiдбулась в основному за рахунок:
- збiльшення обсягу коштiв клiєнтiв на суму 49 565 тис. грн. (або на 34,87%);
- збiльшення обсягу iнших фiнансових зобов’язань на суму 32 672 тис. грн. (або на 93,35%);
- збiльшення обсягу iнших зобов’язань на суму 443 тис. грн. (або на 122,71%);
- зменшення заборгованостi перед iншими банками на суму 71 595 тис. грн. (або на 51,23%).
На нашу думку, розкриття iнформацiї за видами зобов’язань подано в Фiнансовiй звiтностi Банку достовiрно та повно.
Оцiнка та класифiкацiя зобов’язань ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» проводиться у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв
фiнансової звiтностi.
Розкриття iнформацiї про власний капiтал
Станом на кiнець дня 31 грудня 2013 року капiтал Банку становив 138 101 тис. грн. i збiльшився в порiвняннi з даними
на кiнець минулого року на 19,38% (або на 22 419 тис. грн. в абсолютному значеннi).
Капiтал Банку сформовано за рахунок статутного капiталу (у розмiрi 131 000 тис. грн.), резервних та iнших фондiв (у
розмiрi 5 376 тис. грн.), резервiв переоцiнки цiнних паперiв (у розмiрi -15 тис. грн.), нерозподiлених прибуткiв (у
розмiрi 1 740 тис. грн.).
Станом на кiнець дня 31.12.2013 року сплачений та зареєстрований Статутний капiтал Банку складає 131 000 000 грн.
Станом на 31.12.2013р. зареєстрований статутний капiтал Банку подiлений на 131 000 (сто тридцять одну тисячу)
штук простих iменних акцiй, номiнальною вартiстю 1000 (одна тисяча) гривень кожна. Всi акцiї Банку зареєстрованi,
випущенi та повнiстю сплаченi, що пiдтверджується Свiдоцтвом про реєстрацiю випуску акцiй за № 234/1/2012,
виданого Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку 12 вересня 2013 року.
Останнiй зареєстрований випуск акцiй було здiйснено згiдно рiшення Позачергових загальних зборiв акцiонерiв
Публiчного акцiонерного товариства «ДIАПАЗОН-МАКСИМУМ БАНК» 01 жовтня 2012 року (Протокол №9)
шляхом приватного розмiщення додаткових акцiй iснуючої номiнальної вартостi на суму 21 000 000 (двадцять один
мiльйон) гривень.
Сплата випуску акцiй Банку закритого (приватного) розмiщення акцiй останньої зареєстрованої емiсiї проводилась
вiдповiдно до iнформацiї, викладенiй в Таблиці 1:
Таблиця 1

Інформація про оплату простих іменних акцій останньої зареєстрованої емісії
(номінальна вартість 1 акції - 1000,0 гривень)

№ з/п

1.

Акціонер (платник)

ТОВ «ЛЮКС-ІНФО»

Сплачена сума,
Гривень
20 994 000,00

Дата та номер
платіжного документу
п/д № 43 від 29.01.2013р.

Дата проведення Банком
платіжної операції
29.01.2013р

30

6 000 ,00
УСЬОГО

п/д № 50 від 11.02.2013р.

11.02.2013р.

21 000 000,00

Всi акцiї Банку зареєстрованi, випущенi та повнiстю сплаченi, що пiдтверджується Свiдоцтвом про реєстрацiю
випуску акцiй за № 234/1/2012, виданого Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку 12 вересня
2013 року. Рiчними загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДIАПАЗОНМАКСИМУМ БАНК», якi вiдбулися 26 квiтня 2013 року (протокол № 11), було прийняте рiшення про змiну назви
Банку з ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДIАПАЗОН-МАКСИМУМ БАНК» на ПУБЛIЧНЕ
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВЕРНУМ БАНК». На нашу думку, розкриття iнформацiї про власний капiтал Банку в
«Звiтi про фiнансовий стан на 31 грудня 2013 року» здiйснено у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової
звiтностi.
Розкриття iнформацiї про вартiсть чистих активiв
Вартiсть чистих активiв на кiнець дня 31 грудня 2013 року є бiльшою статутного капiталу та вiдповiдає вимогам
чинного законодавства України
Розкриття iнформацiї про прибуток.
За результатами дiяльностi в 2013 роцi, Банк отримав чистий прибуток у розмiрi 1 740 тис. грн.
.
Iнформацiя про структуру доходiв за 2013 рiк, наведена в Таблицi 2.
Таблиця 2
Структура доходів за 2013 рік

За 2013 рік

% в структурі
доходів

Процентні доходи

19 649

57,51

Комісійні доходи

10 560

30,91

Результат від операцій з іноземною валютою

1 844

5,40

Відрахування до резерву під знецінення кредитів та коштів в інших банках

1 653

4,84

Відрахування до резерву під знецінення дебіторської заборгованості та інших
фінансових активів

317

0,93

Інші операційні доходи

142

0,42

34 165

100,00%

Стаття доходів

Всього доходів

Всього доходiв 34 165 100,00%
Найбiльшу частину в доходах складають процентнi доходи, що пов'язано з полiтикою Банку, спрямованою на
пiдвищення прибутковостi капiталу.
Iнформацiя про структуру витрат за 2013 рiк, наведена в Таблицi 3.
Таблиця 3
Структура витрат за 2013 рік

За 2013 рік

% в структурі
витрат

Процентні витрати

-10 798

33,30

Комісійні витрати

-1 928

5,95

Стаття витрат

31

Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж

-4

0,01

Результат від переоцінки іноземної валюти

-904

2,79

Відрахування до резервів за зобов'язаннями

-86

0,27

Адміністративні та інші операційні витрати

-18 248

56,28

-457

1,41

-32 425

100,00%

Витрати на податок на прибуток
Всього витрат

Найбiльшу частину у витратах складають процентнi витрати, а також адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати, що є
звичним для банкiвської дiяльностi.
Розкриття iнформацiї про дiї, якi вiдбулися протягом звiтного перiоду та можуть вплинути на фiнансовогосподарський стан емiтента та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв, визначених частиною
першою статтi 41 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок».
1. Iнформацiя щодо змiни в керiвному складi ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» (Правлiння, Спостережна Рада):
а) Спостережною радою ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДIАПАЗОН-МАКСИМУМ БАНК»
(Протокол №8 вiд 14.02.2013 року) були прийнято рiшення про:
- Звiльнення Лазепка Валентина Iгоровича з посади члена Правлiння ПАТ «Д-М БАНК» з 15.02.2013 року. Наказом
Голови Правлiння вiд 14.02.2013 року Лазепка В.I. звiльнений з посади заступника Голови Правлiння Банку.
б) Спостережною радою ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДIАПАЗОН-МАКСИМУМ БАНК»
(Протокол №10 вiд 28.02.2013 року) були прийнято рiшення про:
- Призначення членом Правлiння ПАТ «Д-М БАНК» Якубчик Антонiну Георгiївну. Наказом Голови Правлiння вiд
01.03.2013 року Якубчик А.Г. призначено заступником Голови Правлiння Банку. Особу призначено строком на три
роки.
- Призначення членом Правлiння ПАТ «Д-М БАНК» Пилипчук Лiлiю Володимирiвну. Наказом Голови Правлiння вiд
01.03.2013 року Пилипчук Л.В. призначено заступником Голови Правлiння Банку. Особу призначено строком на три
роки.
в) Спостережною радою ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДIАПАЗОН-МАКСИМУМ БАНК»
(Протокол № 14 вiд 08.04.2013 року) були прийнято рiшення про:
- Призначення членом Правлiння ПАТ «Д-М БАНК» Причину Сергiя Анатолiйовича. Наказом Голови Правлiння вiд
08.04.2013 року Причину С.А. призначено заступником Голови Правлiння Банку. Особу призначено строком на три
роки.
2. Iнформацiя про рiшення про утворення, припинення фiлiй, представництв Банку.
31 жовтня 2013 року Спостережна Рада ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» прийняла рiшення (протокол № 46) про створення
фiлiї ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» в Латвiйськiй Республiцi. Мета створення фiлiї – налагодження спiвробiтництва з
Латвiйською Республiкою та Європейським економiчним спiвтовариством. Основнi функцiї фiлiї – кредитнодепозитна дiяльнiсть.
Дотримання вимог лiквiдностi професiйних учасникiв фондового ринку, для яких цi показники визначенi Комiсiєю.
Для Банку НКЦПФР не встановленi вимоги щодо показникiв лiквiдностi.
Iнформацiя щодо фактiв лiстингу/ делiстингу цiнних паперiв на фондовiй бiржi:
Протягом звiтного перiоду фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв на фондовiй бiржi не вiдбувалось.
Забезпечення випуску цiнних паперiв вiдповiдно до законодавства України (вид, розмiр та опис забезпечення за
цiнними паперами).
Банк не здiйснював випуск цiнних паперiв, якi вимагають забезпечення, та не оголошував про намiр такого випуску
протягом 2013 року.
Вiдповiднiсть iпотечного покриття iпотечних облiгацiй даним реєстру iпотечного покриття вiдповiдно до Закону
України «Про iпотечнi облiгацiї».
ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» не здiйснював випуск iпотечних облiгацiй та не оголошував про намiр такого випуску
протягом 2013 року.
Розкриття iнформацiї стосовно стану виконання зобов'язань за борговими та iпотечними цiнними паперами.
Станом на кiнець дня 31.12.2013 року ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» не мав зобов’язань за iпотечними облiгацiями.
Прийняття рiшення про викуп власних акцiй
Протягом 2013 року рiшення про викуп власних акцiй Банком не приймалось.
Отримання позики або кредиту на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв активiв
ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» не отримував позик або кредитiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв активiв протягом 2013
року.
Рiшення вищого органу Банку про зменшення статутного капiталу
Протягом 2013 року рiшення вищого органу про зменшення статутного капiталу не приймалось.
Розкриття iнформацiї передбаченої Вимогами до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних
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паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики), що затвердженi Рiшенням НКЦПФР ринку вiд 29.09.2011р. №1360:
1.1. Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам чинного законодавства
Вартiсть чистих активiв на кiнець дня 31 грудня 2013 року є бiльшою статутного капiталу та вiдповiдає вимогам
чинного законодавства України.
1.2. Вiдсутнiсть суттєвих суперечностей у представленiй аудитору iншої фiнансової iнформацiї.
Нами перевiрений числовий та текстовий матерiал, який наводиться Клiєнтом – ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» у Iнформацiї
щодо фiнансових показникiв дiяльностi Банку. Наш розгляд iнформацiї пiдтверджує, що iнша фiнансова iнформацiя,
яка подається до органу державного регулювання, розкрита повнiстю та вiдповiдає за обсягом, формою подання та
змiстом розкриття вимогам до такої iнформацiї, що передбаченi законодавством. Зокрема, пiд час аудиту були
отриманi докази, достатнi для пiдтвердження того, що iншу фiнансову iнформацiю, яку Банк подає разом iз
фiнансовою звiтнiстю за 2013 рiк, складено у вiдповiдностi до «Положення про розкриття iнформацiї емiтентами
цiнних паперiв», затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.2013р. №2826.
Ми ознайомилися з вiдомостями, що лягли в основу складання вищезгаданої звiтної iнформацiї. На основi її аналiзу
ми робимо висновок про вiдсутнiсть в Iнформацiї щодо фiнансових показникiв дiяльностi Банку, яка подається разом з
фiнансовою звiтнiстю за 2013 рiк до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, пропускiв,
перекручень та суттєвих суперечностей з iнформацiєю, наведеною у фiнансовiй звiтностi.
1.3. Виконання значних правочинiв
Протягом звiтного перiоду Банк не укладав значних правочинiв.
1.4. Стан корпоративного управлiння та внутрiшнього аудиту
Вiдповiдно до Статуту, дiючими органами управлiння Банку є Загальнi збори акцiонерiв, Спостережна Рада та
Правлiння. Органом контролю за дiяльнiстю Банку є Ревiзiйна комiсiя та Служба внутрiшнього аудиту.
Спостережна Рада Банку та Правлiння тiсно спiвпрацюють в iнтересах Банку. Статутом Банку передбачається такий
розподiл повноважень мiж Спостережною Радою та Правлiнням, який забезпечує найкраще використання
професiйного потенцiалу менеджерiв за умови їх пiдзвiтностi акцiонерам Банку.
Станом на звiтну дату в Банку функцiонує Служба внутрiшнього аудиту робота якої регулюється «Положенням про
Службу внутрiшнього аудиту ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» (затвердженого Рiшенням Спостережної ради ПАТ «ВЕРНУМ
БАНК» 28 серпня 2013 року, Протокол №38). «Положення про Службу внутрiшнього аудиту ПАТ «ВЕРНУМ БАНК»
визначає статус Служби внутрiшнього аудиту Банку, його функцiї та органiзацiйно-правовi основи дiяльностi.
У звiтному перiодi Служба внутрiшнього аудиту ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» пiдпорядковується та пiдзвiтний
безпосередньо Спостережнiй радi Банку.
На Службу покладаються наступнi завдання :
1) сприяння адекватностi системи внутрiшнього контролю Банку та операцiйних процедур;
2) дотримання правил, планiв, процедур, законiв України, нормативних актiв та iнструкцiй Нацiонального банку
України;
3) здiйснення неупередженої та об'єктивної оцiнки фiнансової, операцiйної, iнших систем i процедур контролю в
Банку, оцiнка та аналiз виконання посадовими особами i персоналом Банку Статуту, внутрiшнiх положень Банку щодо
проведення операцiй в обсягах наданої Нацiональним банком України банкiвської лiцензiї та дозволу на здiйснення
окремих банкiвських операцiй;
4) сприяння органiзацiї ведення бухгалтерського облiку;
5) збереження активiв Банку;
6) забезпечення достовiрностi та цiлiсностi iнформацiї, впровадження ефективної, достовiрної та повної iнформацiйної
системи управлiння для своєчасного виявлення та усунення недолiкiв i порушень у здiйсненнi банкiвських операцiй;
7) економiчне та рацiональне використання ресурсiв Банку;
8) досягнення вiдповiдних цiлей пiд час проведення операцiй або виконання програм;
9) своєчасне виявлення порушень та недолiкiв в дiяльностi структурних пiдроздiлiв, опрацювання оптимальних
рiшень щодо їх лiквiдацiї та усунення причин виникнення цих недолiкiв в процесi дiяльностi Банку;
10) розслiдування в межах своїх повноважень вчинених i запобiгання майбутнiм порушенням у системi внутрiшнього
контролю, а також попередження випадкiв будь-яких ризикiв;
11) виявлення сфер потенцiйних збиткiв для Банку, сприятливих умов для шахрайства, зловживань i незаконного
присвоєння коштiв Банку;
12) перевiрка i надання рекомендацiй щодо виконання вимог з ефективного управлiння ризиками банкiвської
дiяльностi;
13) налагодження i пiдтримання взаємодiї iз зовнiшнiми аудиторами, державними органами контролю та службою
банкiвського нагляду Нацiонального банку України;
14) надання Спостережнiй Радi, Правлiнню Банку та керiвникам структурних пiдроздiлiв, що перевiряються,
висновкiв про результати проведеної аудиторської перевiрки i пропозицiй щодо полiпшення дiючої в Банку системи
внутрiшнього контролю.
Рiшенням Комiсiї з питань нагляду та регулювання дiяльностi банкiв вiд 20 липня 2012 року №539 було погоджено
призначення Краснiк Людмили Василiвни начальником Служби внутрiшнього аудиту ПАТ «ВЕРНУМ БАНК».
Протягом звiтного року Службою внутрiшнього аудиту ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» виконувався «План проведення
перевiрок Службою внутрiшнього аудиту на 2013 рiк» зi змiнами.
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На нашу думку, стан корпоративного управлiння Банку, в тому числi стан внутрiшнього аудиту, вiдповiдає вимогам
встановленим Законом України «Про акцiонернi товариства».
1.5. Оцiнка ризикiв суттєвого викривлення у фiнансових звiтах внаслiдок шахрайських дiй
Ми розглянули отриману вiд Банку iнформацiю як у виглядi тверджень (пояснень) керiвництва, так i у виглядi
аудиторських доказiв, як того вимагають вiд аудитора Мiжнароднi стандарти аудиту з метою попередження
викривлень Фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства.
Вiдповiдно до отриманих пояснень, якi були розглянутi нами як того вимагають Мiжнароднi стандарти аудиту,
керiвництво не має iнформацiї про вiдомi факти шахрайства або пiдозри у шахрайствi, що можуть вплинути на
дiяльнiсть Банку. Ми також не отримали жодної iншої iнформацiї про вiдомi факти таких дiй з боку управлiнського
персоналу, працiвникiв, вiдповiдальних за фiнансову iнформацiю або iнших осiб.
Iнформацiя вiдповiдно до вимог п. 4 ст. 75 Закону України «Про акцiонернi товариства»:
Протягом звiтного перiоду Банком були допущенi незначнi порушення законодавства пiд час провадження фiнансовогосподарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi у
Банку, якi не мали суттєвого впливу на фiнансово-господарську дiяльнiсть, та у зв’язку з чим Банку були сплаченi
штрафнi санкцiї на загальну суму 108,9 тис. грн.
Ми вважаємо, що отримали достатнi i належнi аудиторськi докази для висловлення нашої умовно-позитивної думки.
Пiдстави для висловлення умовно-позитивної думки:
Зважаючи на негативнi наслiдки впливу полiтичної ситуацiї на економiку України, а також з урахуванням
продовження впливу на фiнансовий стан банкiв таких чинникiв, як вiдсутнiсть чiтких економiчно обґрунтованих
прогнозiв щодо змiн вартостi енергоносiїв, iншої продукцiї та товарiв, скорочення державного фiнансування в умовах
погiршення фiнансових результатiв пiдприємств (що обумовлює низький внутрiшнiй iнвестицiйний попит),
невизначенiсть з перспективами коливань цiн на ринку нерухомостi, ми не можемо зробити висновок щодо сукупного
впливу цих обставин (окремо або разом) на фiнансовий стан Банку протягом наступних дванадцяти мiсяцiв.
Однак, управлiнський персонал Банку вважає, що розробленi та застосованi в Банку процедури та заходи щодо
мiнiмiзацiї впливу вищенаведених економiчних обставин на дiяльнiсть Банку у поточному фiнансовому роцi, є
достатнiми для забезпечення дiяльностi Банку на безперервнiй основi
Генеральний директор
Аудиторської фiрми ТОВ «Iнтер-аудит»Денисюк О.В.
Свiдоцтво про внесення в Реєстр суб’єктiв аудиторської дiяльностi вiд 26.01.2001 р. №2248 (продовжено рiшенням
Аудиторської палати України вiд 04.11.10 р. №221/3 – до 04.11.15р. )
Свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних
учасникiв ринку цiнних паперiв реєстрацiйний номер 81 Серiя П № 000081 (строком дiї до 04.11.15р.)
Сертифiкат аудитора банкiв Аудиторської палати України №0019 (термiн чинностi продовжено Рiшенням
Аудиторської палати України вiд 29.10.2009 № 207/2 – до 01.01.15)
Свiдоцтво Нацiонального банку України про включення до Реєстру аудиторських фiрм, якi мають право на
проведення аудиторських перевiрок банкiв вiд 17.09.2012 року №0000007 (строком дiї до 17.09.2017 року)
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Інформація про стан корпоративного управління
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2013

2

1

2

2012

2

1

3

2011

2

1

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): Нi

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
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X
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): Нi

Ні

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

Ні
X

Додатковий випуск акцій
Унесення змін до статуту

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

X
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Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді
Інше (запишіть):

Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?
Ні
(так/ні)

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
Кількість членів наглядової ради

3

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

3

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

0

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

Комiтетiв у складi Спостережнрої
ради не створювалось.

Інші (запишіть)

Комiтетiв у складi Спостережнрої
ради не створювалось.

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

Так

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
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Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

Інше (запишіть)

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного
товариства?
Так
Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

Відсутність конфлікту інтересів

X

Ні

Граничний вік

X

Відсутні будь-які вимоги

X

Інше (запишіть): вiдсутнiсть судимостей за будь-який кримiнальний злочин
(особливо злочини з використанням обману чи зловживанням довiрою);
вiдсутнiсть iсторiї ухвалення негативних рiшень за цивiльними позовами або
позасудового вирiшення справи проти такої особи, особливо у зв'язку з
iнвестуванням або iншою фiнансовою дiяльнiстю, посадовими зловживаннями чи
шахрайством; вiдсутнiсть порушень вимог регуляторних нормативно-правових
актiв або еквiвалентних стандартiв, установлених регуляторними органами або
бiржами, клiринговими домами, професiйними союзами тощо; вiдсутнiсть iсторiї
перебування на посадi члена Спостережної ради, партнера або керiвника
пiдприємства, установи, органiзацiї, яка перебувала в стадiї банкрутства, лiквiдацiї
або тимчасової адмiнiстрацiї; вiдсутнiсть iсторiї примусового звiльнення або
дисквалiфiкацiї з посади або представництва за довiренiстю у зв'язку з
порушенням фiдуцiарних обов'язкiв.

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)

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

кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх
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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

Так

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Ні

Так

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

Так

Ні

Ні

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) Так

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

Ні
X

Положення про наглядову раду

X

Положення про виконавчий орган

X
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Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

Положення про акції акціонерного товариства

X

Положення про порядок розподілу прибутку

X

Інше (запишіть):

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого
акціонерного товариства?
Публікується у
пресі,
Документи
Інформація
оприлюднюється
надаються
Копії
розміщується
Інформація
в
для
документів на власній
розповсюджується загальнодоступній ознайомлення
надаються
інтернетна загальних
інформаційній
безпосередньо
на запит
сторінці
зборах
базі даних
в
акціонера акціонерного
НКЦПФР про
акціонерному
товариства
ринок цінних
товаристві
паперів
Фінансова звітність,
результати діяльності

Так

Ні

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

Так

Так

Так

Так

Статут та внутрішні
документи

Так

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

Так

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
Загальні збори акціонерів

Ні
X
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Наглядова рада

X

Виконавчий орган

X

Інше (запишіть)

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років?
(так/ні) Так
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)

Для всебiчної незалежної оцiнки
дiяльностi Спостережною радою
перiодично проводиться змiна
зовнiшнього аудитора

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

Ні

X

Наглядова рада
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X
X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

Перевірки не проводились

X

Інше (запишіть)

Були проведенi перевiрки окремих
напрямкiв дiяльностi товариства
державними контролюючими
органами

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

X

За дорученням загальних зборів

X

За дорученням наглядової ради

X

Ні

За зверненням виконавчого органу
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

X
X

Інше (запишіть)

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
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Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом
наступних трьох років?
Так
Випуск акцій

Ні

X

Випуск депозитарних розписок

X

Випуск облігацій

X

Кредити банків

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X

Інше (запишіть): Планується додатковий випуск акцiй

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: Кодекс
корпоративного управлiння товариством не приймався.
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів,
правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено:
Кодекс корпоративного управлiння товариством не приймався.
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
Кодекс корпоративного управлiння товариством не приймався.

41

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

202118

153606

5481

84

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

35925

143958

Кредити та заборгованість клієнтів

10

78892

67915

Цінні папери в портфелі банку на продаж

11

32029

21956

Цінні папери в портфелі банку до погашення

12

0

0

Інвестиції в асоційовані/асоційовані та дочірні2 компанії

13

0

0

Інвестиційна нерухомість

14

0

0

Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на
прибуток

220

357

Відстрочений податковий актив

29

43

Гудвіл

15

0

0

Основні засоби та нематеріальні активи

16

23083

23292

Інші фінансові активи

17

101604

34336

Інші активи

18

1256

1500

Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи
групи вибуття

19

0

0

480637

447047

Усього активів
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Кошти банків

20

68153

139748

Кошти клієнтів

21

191700

142135

Боргові цінні папери, емітовані банком

22

0

0

Інші залучені кошти

23

0

0

Зобов’язання щодо поточного податку на прибуток

0

0

Відстрочені податкові зобов’язання

0

0

Резерви за зобов’язаннями

24

86

0

Інші фінансові зобов'язання

25

67671

34999

Інші зобов'язання

26

804

361

42

Субординований борг

27

14122

14122

Зобов'язання групи вибуття

19

0

0

342536

331365

Усього зобов'язань
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
Статутний капітал

28

131000

110000

Емісійні різниці

28

0

0

Незареєстровані внески до статутного капіталу

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1740

831

Резервні та інші фонди банку

5376

4545

-15

306

0

0

Усього власного капіталу

138101

115682

Усього зобов'язань та власного капіталу

480637

447047

Резерви переоцінки

29

Неконтрольована частка3

Примітки
Затверджено до випуску та
підписано
07.04.2014

року

Керівник

В.о. Голови Правлiння
С.А.Причина
(підпис, ініціали, прізвище)

О.М.Бурдiна тел. 1068
(прізвище виконавця, номер телефону)

Головний
бухгалтер

О.М.Бурдiна
(підпис, ініціали, прізвище)

43

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

19649

28664

Процентні витрати

31

-10798

-10977

8851

17687

Чистий процентний дохід/(Чисті процентні
витрати)
Комісійні доходи

32

10560

13684

Комісійні витрати

32

-1928

-4779

0

0

0

0

0

0

-4

35

Результат від операцій з іноземною валютою

1884

3045

Результат від переоцінки іноземної валюти

-904

-170

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

1653

-13502

Відрахування до резерву під знецінення дебіторської
заборгованості та інших фінансових активів

17, 18

317

-308

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

86

0

Інші операційні доходи

33

142

81

Адміністративні та інші операційні витрати

34

-18248

-15187

Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній

13

0

0

2197

586

-457

245

1740

831

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

11

Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної
нерухомості
Доходи/(витрати), які виникають під час первісного
визнання фінансових активів за процентною ставкою,
вищою або нижчою, ніж ринкова

Прибуток/(збиток) до оподаткування
Витрати на податок на прибуток
Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває

35

44

Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування

19

0

0

1740

831

-15

306

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

-15

306

1725

1137

1740

831

0

0

1725

1137

0

0

чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію

14.38

7.55

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

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

14.38

7.55

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

14.38

7.55

Прибуток/(збиток) за рік
ІНШІЙ СУКУПНИЙ ДОХІД:
Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж

Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним
доходом

29

Інший сукупний дохід після оподаткування за рік
Усього сукупного доходу за рік

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

Усього сукупного доходу, що належить:
власникам банку
Неконтрольованій частці

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

Примітки
Затверджено до випуску та
45

підписано
07.04.2014

року

Керівник

В.о.Голови Правлiння
С.А.Причина
(підпис, ініціали, прізвище)

Скуб Ю.В
(прізвище виконавця, номер телефону)

Головний
бухгалтер

О.М.Бурдiна
(підпис, ініціали, прізвище)

46

Звіт про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал)
за 2013 рік
Належить власникам банку
Усього
резервні,
Найменування
Неконтрольована
Примітки статутний емісійні інші фонди нерозподілений
власного
статті
частка
усього
капіталу
капітал різниці та резерви
прибуток
переоцінки
1

2

3

4

5

6

7

8

9

110000

0

3253

1291

114544

0

114544

0

0

306

0

0

0

306

110000

0

3253

1291

114544

0

114544

0

0

0

1291

1291

0

1291

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

110000

0

4851

1291

116142

0

116142

Залишок на
кінець
попереднього
періоду

47

Усього
сукупного
доходу

29

Емісія акцій:

28

номінальна
вартість
емісійний
дохід

0

0

0

1740

1740

0

1740

21000

0

0

0

21000

0

21000

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

131000

0

5361

2200

138561

0

138561

Об'єднання
компаній
Дивіденди

37

Залишок на
кінець
звітного
періоду

Примітки

Додатково повiдомляємо, що сума нарахованих i неотриманих доходiв, яка є
складовою частиною залишку балансових рахункiв 5030, 5031, 5040, за станом
на кiнець дня 31 грудня 2013 року, складає 4 019 тис. грн.
Сума нарахованих i несплачених витрат, яка є складовою частиною залишку
балансових рахункiв 5030, 5031, 5040 за станом на кiнець дня 31 грудня 2013
року, складає - 213 тис. грн.

Затверджено до випуску та
підписано
07.04.2014

року

Керівник

В.о.Голови Правлiння С.А.
Причина
(підпис, ініціали, прізвище)

Бурдiна О.М. тел. 1068
(прізвище виконавця, номер телефону)

Головний
бухгалтер

О.М.Бурдiна
(підпис, ініціали, прізвище)
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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
Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані)
від операційної діяльності

9, 17

49

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

Інші внески акціонерів, крім емісії акцій

Інші виплати акціонерам, крім дивідендів

50

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок
періоду
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду

6

0

0

0

0

Примітки
Затверджено до випуску та підписано
07.04.2014

року

Керівник
(підпис, ініціали, прізвище)
Головний бухгалтер

(прізвище виконавця, номер телефону)

(підпис, ініціали, прізвище)
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Звіт про рух грошових коштів за непрямим методом
за 2013 рік
Назва статті

Примітки

Звітний рік

Попередній рік

1

2

3

4

1740

586

Знос та амортизація

2181

2212

Чисте збільшення/(зменшення) резервів під знецінення
активів

-1884

13810

Амортизація дисконту/(премії)

36

589

Результат операцій з торговими цінними паперами

0

0

Результат операцій з фінансовими похідними
інструментами

0

0

Результат операцій з іноземною валютою

0

0

(Нараховані доходи)

4019

6402

Нараховані витрати

-213

338

Чистий збиток/(прибуток) від інвестиційної діяльності

0

0

Чистий збиток/(прибуток) від фінансової діяльності
діяльності

0

0

Інший рух коштів, що не є грошовим

14

402

5757

24339

0

0

-5397

-84

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

116709

-473

Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та
заборгованості клієнтів

-22080

67408

Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових
активів

-67192

-32997

Чисте (збільшення)/зменшення інших активів

596

-1078

Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків

-71594

6907

Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів

49673

6392

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

0

0

Чисте збільшення/(зменшення) резервів за
зобов'язаннями

0

0

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

Чистий грошовий прибуток/(збиток) від
операційної діяльності до змін в операційних
активах та зобов'язаннях
Зміни в операційних активах та зобов'язаннях
Чисте (збільшення)/зменшення обов'язкових резервів у
Національному банку України

Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових
зобов'язань

33037

35033

Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані)
від операційної діяльності до сплати податку на
прибуток

39509

105447

0

0

39509

105447

Податок на прибуток, що сплачений
Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані)
від операційної діяльності
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:
Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж

9, 17

-31625

-20000

Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі
банку на продаж

9, 17

21600

-34300

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

1784

1199

14, 17

0

0

14

-188

-2

14, 17

0

0

0

-2

-11997

13099

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

21000

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

53

Дивіденди, що виплачені

35

0

0

26, 27

0

0

21000

0

Вплив змін офіційного валютного курсу на грошові
кошти та їх еквіваленти

0

0

Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх
еквівалентів

48512

118546

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок
періоду

153606

35060

202118

153606

Інші виплати акціонерам, крім дивідендів
Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані)
від фінансової діяльності

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду

6

Примітки
Затверджено до випуску та
підписано
07.04.2014

Бурдiна О.М. тел. 1068

року

Керівник

В.о.Голови Правлiння
С.А.Причина

Головний
бухгалтер

О.М.Бурдiна
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