25.04.2013р.

Зміст
1. Основні відомості про емітента:
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

X

б) інформація про державну реєстрацію емітента

X

в) банки, що обслуговують емітента

X

г) основні види діяльності

X

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

X

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

X

е) інформація про рейтингове агентство

X

є) інформація про органи управління емітента

X

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

X

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

X

4. Інформація про посадових осіб емітента:
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

X

6. Інформація про загальні збори акціонерів

X

7. Інформація про дивіденди

X

8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

9. Відомості про цінні папери емітента:
а) інформація про випуски акцій емітента

X

б) інформація про облігації емітента
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
г) інформація про похідні цінні папери
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів
10. Опис бізнесу

X

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

б) інформація щодо вартості чистих активів емітента
в) інформація про зобов'язання емітента

X

г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних
паперів
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
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що виникала протягом звітного періоду
14. Інформація про стан корпоративного управління

X

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на
кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які
відбулися протягом звітного періоду
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами
іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на
іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного
року
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових
платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими
забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
20. Основні відомості про ФОН
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
24. Правила ФОН
25. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами)
бухгалтерського обліку
26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, які проведені за звітний період
(для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації
до Комісії)
27. Аудиторський висновок
28. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами
фінансової звітності

X

29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини
об'єкта) житлового будівництва)
30. Примітки
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3. Основні відомості про емітента
3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
3.1.1. Повне найменування
Публiчне акцiонерне товариство "Дiапазон-Максимум Банк"
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)
ПАТ "Д-М Банк"
3.1.3. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3.1.4. Поштовий індекс
02094
3.1.5. Область, район
3.1.6. Населений пункт
м. Київ
3.1.7. Вулиця, будинок
проспект Гагарiна Юрiя, будинок 17-В
3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента
3.2.1. Серія і номер свідоцтва
10671020000013744
3.2.2. Дата державної реєстрації
09.02.2009
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво
Днiпровська районна у м. Києвi державна адмiнiстрацiя
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)
110000000
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)
110000000
3.3. Банки, що обслуговують емітента
3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у національній валюті
Головне управлiння Нацiонального банку України в м.Києвi i Київськiй областi
3.3.2. МФО банку
321024
3.3.3. Поточний рахунок
32002150701
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
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рахунком у іноземній валюті
ПАТ ВТБ БАНК
3.3.5. МФО банку
321767
3.3.6. Поточний рахунок
15007000100003
3.4. Основні види діяльності
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

3.5. 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

АВ
507050

Дилерська дiяльнiсть

Опис

Опис

Опис

Банкiвська лiцензiя на право надання банкiвських послуг

10.08.2014

Державна
комiсiя з
02.12.2009 цiнних паперiв
та фондового
ринку

10.08.2014

Прогнозується, що термiн дiї лiцензiї буде
продовжений пiсля закiнчення дiї чинної

251

Опис

Генеральна лiцензiя на здiйснення валютних операцiй

Державна
комiсiя з
02.12.2009 цiнних паперiв
та фондового
ринку

Прогнозується, що термiн дiї лiцензiї буде
продовжений пiсля закiнчення дiї чинної

АВ
507051

Андеррайтинг

10.08.2014

Прогнозується, що термiн дiї лiцензiї буде
продовжений пiсля закiнчення дiї чинної

АВ
507049

Брокерська дiяльнiсть

Державна
комiсiя з
02.12.2009 цiнних паперiв
та фондового
ринку

17.11.2011

Нацiональний
безстрокова
банк України

Лiцензiя безстрокова

251-2

23.11.2012

Нацiональний
безстроклова
банк України
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Опис

Додаток до Генеральної лiцензiї на здiйснення валютних
операцiй

Лiцензiя безстрокова

251-2

Опис

23.11.2012

Нацiональний
безстрокова
банк України

Лiцензiя безстрокова

3.6. Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств
Найменування об'єднання

Місцезнаходження об'єднання

Саморегулiвна органiзацiя
професiйних учасникiв ринку
цiнних паперiв Асоцiацiя
"Українськi фондовi торгiвцi"

м. Днiпропетровська, вул. Ленiна, 30
Асоцiацiя "Українськi Фондовi Торговцi" (АУФТ) є неприбутковим
вiдкритим добровiльним договiрним об'єднанням пiдприємств - професiйних
учасникiв ринку цiнних паперiв, якi здiйснюють професiйну дiяльнiсть на
фондовому ринку, а саме дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами. Рiшення про
внесення органiзацiї до реєстру неприбуткових органiзацiї № 31 вiд 11.02.2005/
Вiдповiдно до пункту 1 глави 2 Лiцензiйних умов провадження професiйної
дiяльностi на фондовому ринку - дiяльностi з торгiвлi цiнними паперами,
затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд
26 травня 2006 р. N 346, юридична особа, може здiйснювати професiйну дiяльнiсть
на фондовому ринку - дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами вiдповiдно до
отриманої лiцензiї тiльки за умови вступу до щонайменше однiєї саморегулiвної
органiзацiї професiйних учасникiв фондового ринку. АУФТ має право здiйснювати
дiяльнiсть як саморегулiвна органiзацiя ринку цiнних паперiв на територiї України,
що об'єднує юридичних осiб, що здiйснюють професiйну дiяльнiсть на фондовому
ринку, а саме - дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами. Свiдоцтво про реєстрацiю
АУФТ як саморегулiвної органiзацiї № 3 вiд 22 травня 2009 року. Вiдповiдно до
Лiцензiйних умов провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку дiяльностi з торгiвлi цiнними паперами, затверджених рiшенням Державної комiсiї з
цiнних паперiв та фондового ринку України вiд 26.05.2006 р. № 346, ПАТ "Д - М
Банк" є учасником Саморегулiвної органiзацiї на ринку цiнних паперiв - Асоцiацiї
"Українськi Фондовi Торговцi" (свiдоцтво № 810 вiд 10.09.2009 р.).

Опис

3.7. Інформація про рейтингове агентство
Найменування
рейтингового
агентства

Ознака рейтингового
Дата визначення або поновлення
агентства (уповноважене, рейтингової оцінки емітента або
міжнародне)
цінних паперів емітента

Рівень кредитного
рейтингу емітента або
цінних паперів емітента

1

2

3

4

Нацiональне
рейтингове агенс тво
"Рюрик"

уповноважене рейтингове
агентство

01.03.2013

uaBBB прогноз "стабiльний"

3.8. Інформація про органи управління емітента
Органами управлiння Банку є:
1) Загальнi збори акцiонерiв - ТОВ "Люкс-Iнфо", Сафiуллiна Iрина Петрiвна.
Компетенцiя та функцiї Загальних зборiв акцiонерiв передбаченi Статутом Банку та Законом
України "Про акцiонернi товариства";
2) Спостережна рада - Голова Спостережної ради Iгнатченко Наталiя Миколаївна;
Член Спостережної ради - Федотов Сергiй Володимирович;
Член Спостережної ради - Мартиновський Олег Геннадiйович.
Компетенцiя та функцiї Голови та членiв Спостережної ради передбаченi Статутом Банку,
Положенням про Спостережну раду Банку та Законом України "Про акцiонернi товариства".
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3) Правлiння Банку - до складу Правлiння Банку входять 5 осiб, а саме:
- Тiхомiров Олександр Валентинович - Голова Правлiння, член Правлiння;
- Євтушенко Сергiй Олексiйович - Заступник Голови Правлiння, член Правлiння;
- Лазепка Валентин Iгорович - Заступник Голови Правлiння, член Правлiння;
- Якубчик Антонiна Георгiвна - Головний бухгалтер, член Правлiння;
- Нiкулiщева Олена Юрiївна - начальник Управлiння фiнансового монiторингу, член Правлiння.
Компетенцiя та функцiї Голови Правлiння та членiв Правлiння передбаченi Статутом Банку,
Положенням про Правлiння Банку.

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

Код за ЄДРПОУ
засновника та/або
учасника

Місцезнаходження

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

ТОВ "Люкс -Iнфо"

37921738

03115Україна м. Київ
проспект Перемоги, буд. 134А

99.9727

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

0.0273

Усього

100.00

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
Iнформацiя станом на 01.01.2013 р. Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового
складу - 107 осiб. Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за
сумiсництвом – 7 особа. Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого
часу - 1 особа. Фонд оплати працi всiх працiвникiв за 2012 рiк - 4357,2 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 проходять навчання в Українському iнститутi розвитку фондового
ринку. Пiсля закiнчення навчання працiвники отримують сертифiкати НКЦПФР на право
здiйснення професiйної дiяльностi на фондовому ринку.

6. Інформація про посадових осіб емітента
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
6.1.1. Посада
Голова Правлiння
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Тiхомiров Олександр Валентинович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
6.1.4. Рік народження
1969
6.1.5. Освіта
Київський нацiональний економiчний унiверситет в 1999р., спецiальнiсть "облiк i аудит"
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6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
14
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ПАТ "АВАНТ-БАНК", Заступник Голови Правлiння
6.1.8. 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.
6.1.1. Посада
Заступник Голови Правлiння
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Євтушенко Сергiй Олексiйович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
6.1.4. Рік народження
1961
6.1.5. Освіта
Харкiвський державний унiверситет, спецiальнiсть "Фiнанси i кредит" квалiфiкацiя "Банкiвська
справа"
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
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18
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ПАТ "Комерцiйний банк "Акордбанк", начальник управлiння безпеки
6.1.8. 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.
6.1.1. Посада
Заступник Голови Правлiння
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Лазепка Валентин Iгорович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
6.1.4. Рік народження
1974
6.1.5. Освіта
Київський державний економiчний унiверситет. Спецiальнiсть "Фiнанси i кредит".
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
12
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ТОВ "Юнi Кредит Лiзинг", Генеральний директор
6.1.8. 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.
6.1.1. Посада
Член Правлiння, Головний бухгалтер
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Якубчик Антонiна Георгiївна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
6.1.4. Рік народження
1973
6.1.5. Освіта
Керченський морський технологiчний iнститут в 1995р. Спецiальнiсть "Економiка пiдприємства",
квалiфiкацiя "iнженер-економiст"
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6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
9
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ПАТ "Д-М Банк" - Заступник Головного бухгалтера
6.1.8. 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.
6.1.1. Посада
Член Правлiння, начальник Управлiння фiнансового монiторингу
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Нiкулiщева Олена Юрiївна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
6.1.4. Рік народження
1974
6.1.5. Освіта
Тернопiльська академiя народного господарства в 2000р., спецiальнiсть "Банкiвська справа",
квалiфiкацiя "економiст"
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
9
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ПАТ "Артем-Банк", начальник вiддiлу фiнансового монiторингу
6.1.8. 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.
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7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків 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
Святошинський м. Київ
проспект Перемоги,
будинок 134-А

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

Дата
Кількість
внесення до
акцій
реєстру
(штук)

16.04.2012

109970

Дата
внесення
до реєстру

Кількість
акцій
(штук)

Усього

0

Від загальної
кількості
прості
акцій (у
іменні
відсотках)
99.9727

109970

Від загальної
кількості
прості
акцій (у
іменні
відсотках)
0

0

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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8. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид загальних
зборів*

чергові
X

Дата
проведення

12.04.2012

Кворум
зборів**

Опис

Вид загальних
зборів*
Дата
проведення
Кворум
зборів**

Опис

позачергові

99.9728
12.04.2012 року вiдбулися Рiчнi загальнi збори акцiонерiв ПАТ "Д - М Банк" ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Встановлення порядку проведення Загальних зборiв акцiонерiв; 2.Звiт Правлiння та Спостережної
ради про результати дiяльностi ПАТ «Д-М Банк» за 2011 рiк та прийняття рiшення за наслiдками
розгляду звiтiв; 3.Затвердження висновку Ревiзiйної комiсiї та аудитора ПАТ «Д-М Банк»; 4.
Затвердження рiчного звiту ПАТ «Д-М Банк» за 2011 рiк, розподiл прибутку, затвердження розмiру
рiчних дивiдендiв; 5. Затвердження умов договорiв, що укладатимуться з Головою та членами
Спостережної ради, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на
пiдписання договорiв. Всi питання порядку денного було розглянуто та щодо них було прийнято
вiдповiднi рiшення.
чергові

позачергові
X
01.10.2012
99.9727

01.10.2012 року вiдбулися позачерговii загальнi збори акцiонерiв ПАТ "Д - М Банк". ПОРЯДОК
ДЕННИЙ 1. Встановлення кiлькiсного складу та обрання членiв лiчильної комiсiї, встановлення
порядку проведення загальних зборiв акцiонерiв. 2. Прийняття рiшень про збiльшення статутного
капiталу ПАТ «Д-М Банк», визначення джерел та шляхiв збiльшення статутного капiталу. 3.
Прийняття рiшення про приватне розмiщення додаткових акцiй iснуючої номiнальної вартостi за
рахунок додаткових внескiв та затвердження протоколу рiшення про приватне розмiщення акцiй. 4.
Визначення уповноваженого органу ПАТ «Д-М Банк», якому надаються повноваження на здiйснення
дiй щодо забезпечення розмiщення акцiй i прийняття рiшень по процедурi розмiщення акцiй та
визначення перелiку повноважень. 5. Визначення уповноваженої особи ПАТ «Д-М Банк», якiй
надаються повноваження на здiйснення дiй щодо забезпечення приватного розмiщення акцiй та
визначення перелiку повноважень. Всi питання порядку денного було розглянуто та щодо них було
прийнято вiдповiднi рiшення.

12

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 нараховувались та не сплачувались
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10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або ПрАТ "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

35917889

Місцезнаходження

04107 Україна Шевченкiвський м. Київ вул. Тропiнiна, буд. 7-Г

Номер ліцензії або іншого документа на цей АВ № 498004
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

09.11.2009

Міжміський код та телефон

044 585-42-40

Факс

044 585-42-40

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю

Опис

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

Повне найменування юридичної особи або ПАТ "КБ "Фiнансова iнiцiцатива"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

33299878

Місцезнаходження

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

Номер ліцензії або іншого документа на цей АВ № 533967
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового риннку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

20.05.2010

Міжміський код та телефон

044 593-60-84

Факс

044 593-60-84

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть зберiгача

Опис

Здiйснення депозитарної дiяльностi зберiгача цiнних паперiв

Повне найменування юридичної особи або Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська компанiя
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи "Аваль"
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

32440628

Місцезнаходження

69032 Україна Запорізька Запорiзький м. Запорiжжя вул. Рекордна, буд.
11/9

Номер ліцензії або іншого документа на цей 0059
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

20.05.2010

Міжміський код та телефон

(061) 236-96-31
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Факс

(061) 236-96-31

Вид діяльності

Аудиторськi послуги

Опис

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

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

Товариство з обмеженою відповідальністю

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

16480462

Місцезнаходження

04053 Україна 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 та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

20.05.2010

Міжміський код та телефон

(044) 383-04-76

Факс

(044) 383-04-76

Вид діяльності

уповноваженого рейтингово агенства

Опис

Прослуги агенства з присвоєння, подальшого монiторингу та
iнформацiйної пiдтримки визначених кредитних рейтингiв
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11. Відомості про цінні папери емітента
11.1. Інформація про випуски акцій
Номер
Дата
свідоцтва про
реєстрації
реєстрацію
випуску
випуску

Найменування
органу, що
зареєстрував
випуск

Міжнародний
ідентифікаційний
номер

Тип цінного
паперу

Номінальна Кількість
Загальна
Форма існування
вартість акцій
акцій
номінальна
та форма випуску
(грн.)
(штук)
вартість (грн.)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

16.03.2010

62/1/10

Державна комiсiя з
цiнних паперiв та
фондового ринку

UA4000036586

Акція проста
бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні

1000.00

110000

110000000.00

100.0000

Опис

Торгiвля цiнним паперами емiтента на здiйснюється. Процедуру лiстингу емiтент не проходив.
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12. Опис бізнесу
Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)
Публiчне акцiонерне товариство «Дiапазон-Максимум Банк» (скорочена назва - ПАТ «Д-М Банк»)
є фiнансовою установою, державну реєстрацiю якої проведено 09.02.2009 року. В Державному
реєстрi банкiв Банк зареєстровано 17.02.2009 року за № 328 як Вiдкрите акцiонерне товариство
«Дiапазон-Максимум Банк». Банкiвська Лiцензiя за №251 на право здiйснювати операцiї,
визначенi частиною першою та пунктами 5 - 11 частини другої статтi 47 Закону України «Про
банки та банкiвську дiяльнiсть» була видана Нацiональним банком України 09 червня 2009 року.
У зв'язку з приведенням дiяльностi Вiдкритого акцiонерного товариства «Дiапазон – Максимум
Банк» у вiдповiднiсть до вимог Закону України «Про акцiонернi товариства» було змiнено назву
Банку на Публiчне акцiонерне товариство «Дiапазон – Максимум Банк», проведено державну
реєстрацiю змiн до установчих документiв Банку та 11.11.2009 року отримано нове свiдоцтво про
державну реєстрацiю Публiчного акцiонерного товариства «Дiапазон – Максимум Банк», а також
отримано нову Банкiвську лiцензiю № 251 вiд 20 листопада 2009 року.
На виконання вимог, визначених Постановою Нацiонального банку України вiд 08.09.11 №306,
Публiчне акцiонерне товариство «Дiапазон – Максимум Банк» отримало нову банкiвську лiцензiю
вiд 17.11.11 №251.
На виконання вимог, визначених Постановою Нацiонального банку України вiд 15.08.11 №281,
Публiчне акцiонерне товариство «Дiапазон – Максимум Банк» отримало генеральну лiцензiю на
здiйснення валютних операцiй вiд 23.11.2012 №251-2.
Головний офiс Банку знаходиться за адресою: Україна, м. Київ, проспект Юрiя Гагарiна 17в
(юридична та фактична адреса). Також Банк має працюючi вiддiлення в м. Донецьк, м. Луганськ,
м. Сiмферополь, м. Полтава, та чотири вiддiлення в м. Києвi.
У звiтному роцi ПАТ «Д-М Банк» став учасником мiжнародної системи термiнових грошових
переказiв фiзичних осiб INTEREXPRESS.
Банк є постiйним учасником Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб (Свiдоцтво учасника
фонду №204 вiд 16.06.2009).
Протягом 2012 року злиття, подiлу, видiлення, приєднання, перетворення Банку не вiдбувалось.
Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші
відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі
та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім
звітним періодом
Органiзацiйна структура ПАТ "Д-М Банк"в м. складається:
1. Органи управлiння Банку:
1) Загальнi збори акцiонерiв;
2) Спостережна рада;
3) Правлiння Банку.
2. Органи контролю Банку:
1) Ревiзiйна комiсiя;
2) Служба внутрiшнього аудиту Банку.
3. Для забезпечення додаткових заходiв з метою управлiння ризиками Правлiння Банку створює
постiйно дiючi комiтети, зокрема Кредитний комiтет, Комiтет з управлiння активами та пасивами,
Тарифний комiтет, Бюджетний комiтет та iншi.
Протягом 2012 року в межах розвитку мережi Банком вiдкрито наступнi вiддiлення:
- в м. Києвi , вул. М.Пимоненка, 13;
- в м. Харкiв, вул.Суздальськi Ряди, 12/2;
- в м.Полтава, вул.В.Чорновола, 2-Б;
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного
періоду, умови та результати цих пропозицій
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Пропозицiй щодо реорганiзацiї Банку з боку третiх осiб протягом року не надходило
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Облiкова полiтика ПАТ «Д-М БАНК» базується на чинному законодавствi України, нормативноправових 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;
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
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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 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
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.
Текст аудиторського висновку
ТОВ «АК «Аваль» (надалi — Аудитор), згiдно з договором № 25 вiд 08.10.2012 року, провела
аудиторську перевiрку рiчної фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства «Дiапазон
– Максимум Банк» (надалi — Банк), що додається, станом на кiнець дня 31 грудня 2012 року, яка
включає Звiт про фiнансовий стан, Звiт про прибутки i збитки, Звiт про сукупний дохiд, Звiт про
змiни у власному капiталi, Звiт про рух грошових коштiв за рiк що закiнчився зазначеною датою,
примiтки до фiнансової звiтностi на предмет повноти, достовiрностi та вiдповiдностi чинному
законодавству, встановленим нормам.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу.
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання цiєї фiнансової
звiтностi вiдповiдно до нормативних вимог щодо органiзацiї бухгалтерського облiку та звiтностi в
банкiвських установах України, якi ґрунтуються на Мiжнародних стандартах фiнансової звiтностi
та iнших законодавчих актах України, нормативно-правових актах Нацiонального банку України,
якi визначають порядок складання фiнансової звiтностi, та за такий внутрiшнiй контроль, який
управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової
звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.
Вiдповiдальнiсть аудитора.
Вiдповiдальнiстю аудитора є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi
результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв
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аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а також планування й
виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих
викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо
сум i розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора,
включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансових звiтiв внаслiдок шахрайства або
помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що
стосуються складання та достовiрного подання суб’єктом господарювання фiнансової звiтностi, з
метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення
думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також
оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних
управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання фiнансової звiтностi.
Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої
думки.
Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки.
1. Вiдповiдно до вимог МСА 315 «Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвих викривлень через
розумiння суб’єкта господарювання i його середовища» та МСА 330 «Дiї аудитора у вiдповiдь на
оцiненi ризики» ми виконали аудиторськi процедури оцiнки ризикiв достатностi резервiв та
капiталу Банку. Ми звертаємо увагу на полiтику Банку з оцiнки кредитних ризикiв за операцiями з
фiзичними особами. У кредитному портфелi фiзичних осiб у 45% договорiв передбачене
одноразове погашення основного боргу за кредитом в кiнцi строку користування кредитом.
2. На дату проведення аудита та на час складання висновку вiдсутнi внутрiшньобанкiвськi
положення щодо оцiнки ризикiв, формування резервiв за кожним видом фiнансових активiв
передбачених Постановою Правлiння Нацiонального банку України №23 «Про затвердження
Положення про порядок формування та використання банками України резервiв для
вiдшкодування можливих втрат за активними банкiвськими операцiями».
Вiдповiдно до п.1.9, Роздiл I , глави 1, Постанови НБУ №23 «Про порядок формування та
використання банками України резервiв для вiдшкодування можливих втрат за активними
банкiвськими операцiями», вiдсутнiсть чи неподання внутрiшньобанкiвських положень для
ознайомлення є пiдставою для негативних висновкiв щодо ефективностi та/або адекватностi
системи управлiння ризиками в банку, а також застосування до банку заходiв впливу в порядку,
установленому нормативно-правовими актами Нацiонального банку України.
Ми не маємо змоги передбачити можливi майбутнi подiї та їх вплив на фiнансовий стан.
Умовно – позитивна думка.
На нашу думку, за винятком впливу питань, про якi йдеться в параграфi «Пiдстава для
висловлення умовно-позитивної думки», фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно, в усiх
суттєвих аспектах фiнансовий стан Банку станом на кiнець дня 31 грудня 2012, його фiнансовi
результати i рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до
Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
Звiт незалежного аудитора у вiдповiдностi до iнших законодавчих та регулятивних вимог щодо
додаткової iнформацiї (оцiнки), яка стосується Рiчної фiнансової звітності Публiчного
акцiонерного товариства «Дiапазон – Максимум Банк» за 2012 рiк
Аудиторською компанiєю ТОВ «АК «Аваль» пiд час планування та проведення
аудиторської перевiрки рiчної фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства «Дiапазон
– Максимум Банк» за 2012 рiк були застосованi аудиторськi процедури, спрямованi на розкриття
певних аспектiв дiяльностi Банку, визначених п.3.3 Положення про порядок подання банками до
Нацiонального банку України звiту аудитора за результатами щорiчної перевiрки фiнансової
звiтностi, затвердженого Постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 09.09.2003р. №
389 (зi змiнами), а саме:
вiдповiдностi (достовiрностi вiдображення) розподiлу активiв i пасивiв банку за строками до
погашення;
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якостi управлiння активами та пасивами банку;
достатностi резервiв та капiталу банку, яка повинна визначатися на пiдставi аналiзу якостi активiв
банку, а також операцiй з iнсайдерами/пов'язаними особами вiдповiдно до вимог нормативноправових актiв Нацiонального банку, у тому числi з питань регулювання дiяльностi банкiв та
оцiнки ризикiв щодо формування та використання резервiв для вiдшкодування можливих втрат за
активними банкiвськими операцiями;
адекватностi системи управлiння ризиками банку;
адекватностi бухгалтерського облiку, процедур внутрiшнього аудиту та заходiв контролю банку.
Питання, якi викладенi в цьому висновку розглядалися в рамках проведення аудиторської
перевiрки рiчної фiнансової звiтностi Банку за 2012 рiк на основi вибiркового тестування та у
обсягах, необхiдних для планування та проведення аудиторських процедур вiдповiдно до вимог
Мiжнародних стандартiв аудиту.
Джерелом iнформацiї, яка викладена у цьому висновку є данi рiчної фiнансової звiтностi Банку за
2012 рiк та пов’язана з нею iнформацiя, стосовно якої в усiх суттєвих аспектах думка аудитора
розкрита у вiдповiдному звiтi незалежного аудитора щодо фiнансової звiтностi Банку за 2012 рiк.
Вiдповiднiсть (достовiрнiсть вiдображення) розподiлу активiв i пасивiв банку за строками до
погашення.
Аналiз вiдповiдностi обсягу активiв i пасивiв банку за строками погашення базується на
пiдставi аналiзу статистичної форми № 631 «Звiт про структуру активiв та пасивiв за строками»,
складеної вiдповiдно до Правил органiзацiї статистичної звiтностi, що подається до Нацiонального
банку України, затверджених постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 19.03.2003
№ 124, (зi змiнами). Iнформацiя про обсяг активiв i пасивiв за строками до погашення, що
наведена у вiдповiднiй формi звiтностi вiдображена повно i достовiрно.
Станом на кiнець дня 31 грудня 2012 року наявна неузгодженiсть за строками до погашення
(негативний «розрив») мiж фiнансовими активами та зобов’язаннями Банку, що знаходяться пiд
ризиком лiквiдностi, в наступних часових iнтервалах: вiд 32 до 92 днiв, вiд 93 до 183 днiв, понад 5
рокiв. При цьому Банк має позитивний кумулятивний «розрив» на всiх часових iнтервалах.
Неузгодженiсть мiж активами та зобов’язаннями знаходиться в межах, прийнятих для своєчасного
реагування Банком у випадку виникнення потреб у лiквiдних коштах з метою належного
виконання своїх зобов’язань перед вкладниками i кредиторами. Рiвень лiквiдностi Банку є
достатнiм.
Якiсть управлiння активами та пасивами банку.
Управлiння активами та пасивами Банку здiйснюється на належному рiвнi, що дозволяє
забезпечувати необхiдний рiвень лiквiдностi та платоспроможностi, про що свiдчить дотримання
Банком протягом 2012 року та станом на кiнець дня 31 грудня 2012 року нормативiв лiквiдностi,
встановлених Нацiональним банком України.
Управлiння строковими розривами Банком здiйснюється на постiйнiй основi шляхом розгляду
вiдповiдної управлiнської звiтностi та прийняття рiшень, спрямованих на забезпечення
узгодженостi активiв та пасивiв, пiдтримання оптимального рiвня лiквiдностi та мiнiмiзацiю
банкiвських ризикiв. Пiдтримання лiквiдностi досягається за рахунок забезпечення достатнього
рiвня надходжень лiквiдних коштiв та пiдтримання їх на необхiдному рiвнi.
Достатнiсть резервiв та капiталу банку.
Формування статутного капiталу, резервного фонду та iнших фондiв Банку здiйснювалося
вiдповiдно до вимог чинного законодавства. Iнформацiя щодо Статутного капiталу, резервного
фонду та iнших фондiв Банку наведена в «Звiт про змiни у власному капiталi» та примiтцi 18
«Статутний капiтал та емiсiйнi рiзницi (емiсiйний дохiд)».
Розмiр регулятивного капiталу станом на кiнець дня 31 грудня 2012 року склав 129 154 тис.грн.,
що перевищує встановлений на цю дату мiнiмальний розмiр регулятивного капiталу. Порядок
формування регулятивного капiталу Банку вiдповiдає вимогам нормативно-правових актiв
Нацiонального банку України. Розмiр регулятивного капiталу достатнiй для покриття ризикiв на
якi наражається Банк в своїй дiяльностi.
Аналiз якостi активiв банку.
Iнформацiя щодо якостi активiв Банку та стану формування резервiв пiд активнi операцiї
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станом на кiнець дня 31 грудня 2012 року розкрита в Примiтцi 7 «Кошти в iнших банках»
(Таблиця 7.2 «Аналiз кредитної якостi коштiв в iнших банках за 2012 рiк», Таблиця 7.4 «Аналiз
змiни резерву пiд знецiнення коштiв в iнших банках»), Примiтцi 8 «Кредити та заборгованiсть
клiєнтiв» (Таблиця 8.2 «Аналiз змiни резервiв пiд заборгованiсть за кредитами за 2012 рiк»,
Таблиця 8.7 «Аналiз кредитної якостi кредитiв за 2012 рiк»), Примiтцi 9 «Цiннi папери в портфелi
банку на продаж» (Таблиця 9.1 «Цiннi папери в портфелi банку на продаж», Таблиця 9.2 «Аналiз
кредитної якостi боргових цiнних паперiв у портфелi банку на продаж за 2012 рiк»), Примiтцi 11
«Iншi фiнансовi активи» (Таблиця 11.4 «Аналiз кредитної якостi iнших фiнансових активiв за 2012
рiк», Таблиця 11.2 «Аналiз змiни резерву пiд знецiнення iнших фiнансових активiв за 2012 рiк»),
Примiтцi 12 «Iншi активи» (Таблиця 12.1 «Iншi активи», Таблиця 12.2 «Аналiз змiни резерву пiд
знецiнення iнших активiв») фiнансової звiтностi та вiдображає оцiнку якостi активiв
управлiнським персоналом Банку.
Банк формує спецiальнi резерви на покриття можливих втрат за активами, включаючи розмiщенi
депозити, наданнi кредити, дебiторську заборгованiсть та iншi активи. Принципи формування
резервiв пiд активнi операцiї вiдповiдають вимогам чинного законодавства та нормативноправових актiв Нацiонального банку України. Рiвень формування резервiв пiд активнi операцiї
достатнiй та вiдповiдає якостi активiв Банку.
Аналiз операцiй з iнсайдерами/пов'язаними особами.
Протягом 2012 року Банк здiйснював операцiї з iнсайдерами/пов’язаними особами в межах
норм чинного законодавства та на загальних умовах. Обсяг операцiй з iнсайдерами/пов’язаними
особами не несе загрози надходженням та рiвню капiталу Банку.
Адекватнiсть системи управлiння ризиками банку.
Банком застосовується адекватна система комплексних дiй щодо iдентифiкацiї, кiлькiсної та
якiсної оцiнки, контролю та монiторингу банкiвських ризикiв. Ця система поширюється на всi
категорiї ризикiв, на якi наражається Банк у своїй дiяльностi. Процес управлiння банкiвськими
ризиками охоплює всi види дiяльностi Банку, якi впливають на параметри його ризикiв, та
визначається безперервними заходами аналiзу i прийняття управлiнських рiшень щодо впливу на
самi ризики та/або на рiвень уразливостi Банку до таких ризикiв.
Функцiонування системи управлiння ризиками Банку має наслiдком помiрнiсть та
контрольованiсть їхнього рiвня.
Система оцiнювання та управлiння ризиками в Банку є достатньою для операцiй Банку.
Адекватнiсть бухгалтерського облiку, процедур внутрiшнього аудиту та заходiв контролю банку.
Основнi облiковi принципи Банку, що застосовувалися протягом звiтного року, визначались
вiдповiдно до Облiкової полiтики Банку, що вiдповiдає вимогам чинного законодавства та
забезпечує адекватний, своєчасний та ефективний бухгалтерський облiк дiяльностi Банку.
Бухгалтерський облiк Банку вiдповiдає вимогам нормативно-правових актiв Нацiонального банку
України та Облiкової полiтики Банку.
Служба внутрiшнього аудиту пiдпорядкована безпосередньо Наглядовiй радi Банку. Процедури
внутрiшнього аудиту спрямованi на аналiз та оцiнку системи внутрiшнього контролю в Банку,
контроль дотримання чинного законодавства та внутрiшнiх документiв Банку в дiяльностi Банку,
постiйний монiторинг банкiвських ризикiв, а також надання рекомендацiй щодо полiпшення
дiючої в Банку системи внутрiшнього контролю.
В звiтному перiодi роботою внутрiшнього аудиту охоплено основнi операцiї Банку, якi є
найбiльш значимими з позицiї ризикованостi. За результатами перевiрок внутрiшнiм аудитом
здiйснюються контроль стосовно усунення виявлених недолiкiв, а iнформацiя за результатами
проведення процедур внутрiшнього аудиту доводиться до вiдома вищого керiвництва Банку.
Заходи контролю здiйснюються шляхом розподiлу функцiй контролю мiж вiдповiдними
структурними пiдроздiлами та окремими працiвниками Банку, в межах їх повноважень та
вiдповiдальностi.
В цiлому, бухгалтерський облiк, процедури внутрiшнього аудиту та заходи контролю Банку
адекватнi особливостям дiяльностi Банку та вiдповiдають вимогам нормативно-правових актiв
Нацiональної о банку України. Процедури внутрiшнього контролю та аудиту забезпечують
адекватний контроль за ризиками Банку.
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Дану iнформацiю необхiдно розглядати разом iз звiтом незалежного аудитора щодо
фiнансової звiтностi Банку за 2012 рiк.
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент,
перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг;
залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики
в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та
розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які
використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація
про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент,
рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку;
інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента;
перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами
сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання
На пiдставi Банкiвської Лiцензiї № 251, виданої Нацiональним банком України 17 листопада
2011 року, Банк має право здiйснювати операцiї, визначенi частиною третьою статтi 47 Закону
України «Про банки та банкiвську дiяльнiсть», зокрема:
-залучення у вклади (депозити) коштiв та банкiвських металiв вiд необмеженого кола юридичних i
фiзичних осiб;
-вiдкриття та ведення поточних (кореспондентських) рахункiв клiєнтiв, у тому числi у банкiвських
металах;
-розмiщення залучених у вклади (депозити), у тому числi на поточнi рахунки, коштiв та
банкiвських металiв вiд свого iменi, на власних умовах та на власний ризик.
На пiдставi додатку до генеральної лiцензiї на здiйснення валютних операцiй № 251, виданої
Нацiональним банком України 17 листопада 2011 року, Банк має право здiйснювати наступнi
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 у банках (нерезидентах) в iноземнiй валютi та здiйснення
операцiй за ними;
•залучення та розмiщення iноземної валюти на валютному ринку України;
•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];
•валютнi операцiї на валютному ринку України, якi належать до фiнансових послуг згiдно зi
статтею 4 Закону України "Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових
послуг" та не зазначенi в абзацах другому - сiмнадцятому роздiлу другого Положення про порядок
надання банкам i фiлiям iноземних банкiв генеральних лiцензiй на здiйснення валютних операцiй,
затвердженого постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 15.08.2011 №281;
•торгiвля iноземною валютою на мiжнародних ринках.
Згiдно Рiшення Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку № 624 вiд 10.08.2009 року
Банк має Лiцензiї на здiйснення професiйної дiяльностi на фондовому ринку – дiяльностi з торгiвлi

23

цiнними паперами, а саме:
-брокерської дiяльностi;
-андеррайтингу;
-дилерської дiяльностi.
У звiтному 2012 роцi ПАТ «Д-М БАНК» здiйснював свою дiяльнiсть вiдповiдно до наявних
лiцензiй та письмового дозволу, здiйснював обслуговування юридичних i фiзичних осiб в частинi
вiдкриття та ведення поточних рахункiв (РКО), приймання вкладiв (депозитiв), надання кредитiв,
надання послуг з вiдповiдального зберiгання та надання в оренду (майновий найм) сейфiв для
зберiгання цiнностей та документiв клiєнтiв, здiйснював операцiї з валютними цiнностями
(неторговельнi операцiї, операцiї з готiвковою iноземною валютою - купiвля, продаж, обмiн). Банк
був активним учасником на мiжбанкiвському ринку України, в тому числi й на валютному ринку
України, залучав та розмiщував грошовi кошти, здiйснював торговi операцiї з iноземною валютою,
вiдкрив кореспондентськi рахунки в рядi уповноважених банкiв України та в банку-нерезидентi та
проводив операцiї за ними. Також у 2012 роцi Банк здiйснював дiяльнiсть по купiвлi-продажу
цiнних паперiв за дорученням клiєнтiв, а також здiйснював операцiї на ринкуцiнних паперiв вiд
свого iменi.
У звiтному роцi ПАТ «Д-М Банк» став учасником мiжнародної системи термiнових грошових
переказiв фiзичних осiб INTEREXPRESS.
Банк є постiйним учасником Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб (Свiдоцтво учасника
фонду №204 вiд 16.06.2009).
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо
підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його
господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або
інвестиції, її вартість і спосіб фінансування
Основне придбання Банку - це будiвля та щемельна дiлянка за адресою: м. Київ, пр. 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, строк дiї - 29.11.2010 року. При оцiнцi
використовувались методичнi пiдходи, що базуються на капiталiзацiї доходiв та порiвняльний
пiдхiд. Банк придбав будiвлю за ринковою вартiстю за влакснi кошти.Вартiсть земельної дiлянки
визначалась за вiдповiдним рiшенням КМДА на пiдставi звiту про текспертну грошову оцiнку.
Iншими основними засобами, що придбавалися Банком були: комп'ютерна технiка; меблi; системи
безпеки та iнше банкiвське обладнання, необхiдне для здiйснення господарської дiяльностi.
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні
правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання;
спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що
можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів
капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та
причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу
фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання
виробничих потужностей після її завершення
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.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від
законодавчих або економічних обмежень
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На Українську економiку великий вплив мають ринковi коливання та зниження економiчного
розвитку в свiтi. Свiтова фiнансова криза призвела до зниження валового внутрiшнього продукту,
нестабiльностi на свiтових ринках капiталу, суттєвого зниження лiквiдностi в банкiвськiй сферi.
Фактори, якi включають в себе збiльшення рiвня безробiття, зниження лiквiдностi та
прибутковiсть компанiй, а також непоодинокi випадки неплатоспроможностi компанiй та
фiзичних осiб, вплинули на здатнiсть позичальникiв Банку вчасно та в повному обсязi виконувати
взятi на себе зобов’язання.
Разом з тим, певнi економiчнi показники свiдчать, що протягом звiтного року уряду та
Нацiональному банку вдалось утримати економiку вiд бiльш суттєвого падiння.
Так, девальвацiя реального ефективного обмiнного курсу в Українi у 2012 р. склала 7,5%, що є
позитивним фактором, який спостерiгався вперше за останнi 4 роки. Це означає, що Україна
надала бiльшу пiдтримку експорту, нiж при варiантi з поступовою девальвацiєю нацiональної
валюти.
На фонi зниження економiчної активностi зростання дохiдної частини зведеного бюджету
уповiльнилося. Одночасно видатки зростали випереджувальними темпами порiвняно з доходами,
що обумовило нарощення дефiциту бюджету. Скорочення позитивного первинного сальдо, а
також нарощення дефiциту зведеного бюджету за вирахуванням сезонного фактора свiдчать про
незначне пом’якшення бюджетної полiтики.
Протягом року Нацiональним банком приймались заходи щодо утримання курсу та iнфляцiї в
межах, визначених бюджетом країни на 2012 рiк. Збiльшення попиту на iноземну валюту
напередоднi парламентських виборiв змусило Нацiональний банк продовжити полiтику
стримування рiзких коливань обмiнного курсу гривнi до долара США, що, разом iз заходами НБУ,
спричинило виникнення дефiциту кредитних ресурсiв в банкiв та утримання ставок як на
мiжбанкiвському ринку, так i банкiв для своїх клiєнтiв на високому рiвнi.
У результатi дiй НБУ iнфляцiйне навантаження було низьким - згiдно з офiцiйними даними
Держкомстату, у 2012 роцi була зафiксована дефляцiя на рiвнi 0,2% (у попередньому роцi –
iнфляцiя на рiвнi 4,6%). Попри це, ставки по депозитах юридичних та фiзичних осiб, внаслiдок
iснування дефiциту лiквiдностi, протягом усього року зростали – iндекс UIRD наприкiнцi року
досяг понад 19%. Висока цiна кредитних ресурсiв спричинила зростання ставок по кредитах
реальному сектору та, вiдповiдно, звузила коло потенцiйних позичальникiв.
З огляду на макроекономiчну ситуацiю, Правлiнням банку у поточному роцi було прийнято
рiшення про проведення помiрного зростання кредитних операцiй з юридичними та фiзичними
особами, з одночасним акцентом на операцiях на мiжбанкiвському ринку та операцiях з
державними цiнними паперами. Це дозволило банку уникнути надмiрних ризикiв, пов’язаних з
кредитуванням реального сектору економiки, одночасно зберегти та примножити капiтал.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за
порушення законодавства
Протягом звiтного року ПАТ "Д-М Банк" сплатив штраф у сумi 6800,00 грн. за порушення
валютного законодавства (постанова ГУ НБУ по м. Києву i Київськiй областi № 56БТ-59-БТ вiд
02.04.2012р.; штраф у сумi17000,00 грн. за правопорушення на ринку цiнних паперiв (постанова
НКЦПФР № 221-ЦА-ДТ-Т вiд 14.05.2012р.); штраф у сумi 5100,00 грн. за результатами
безвиїзного нагляду з питань фiнансового монiторингу згiдно рiшення НБУ №750 вiд 28.09.2012р.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців
емітента
Банк проводить полiтику диверсифiкацiї iнструментiв фiнансування, збiльшуючи строки
залучених коштiв та отримання капiталу вiд акцiонерiв Банку. Поквартально проводиться
перегляд бюджету на поточний рiк, контроль за лiквiднiстю та достатнiстю капiталiзацiї
проводиться на постiйнiй основi, звiти презентуться Правлiнню Банку та акцiонерам Банку.
Щорiчно Банком складається план фiнансування для забезпечення достатностi ресурсiв.
Інформацію про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець
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звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих
договорів
За виключенням угод господарського характеру (придбанння 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.
Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення
виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які
можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
ПАТ "Д-М Банк" ставить за мету створення виключно надiйної та надзвичайно стабiльної
банкiвської установи, яка успiшно функцiонує на ринку банкiвських послуг. Завданням ПАТ "Д-М
Банк" в короткостроковому та довгостроковому розвитку є розширення сегменту банкiвських
послуг з урахуванням iнтересiв клiєнтiв банку.
ПАТ "Д-М Банк" в короткостроковiй та довгостроковiй перспективi має стати однiєю з провiдних,
унiверсальних фiнансових установ України, присутньою у всiх сегментах ринку банкiвських
послуг, яка по ринковiй (доступнiй) цiнi пропонує повний спектр класичних та новiтнiх
(iнновацiйних) банкiвських продуктiв, для задоволення потреб всiх цiльових груп клiєнтiв: як
корпоративних, так i роздрiбних.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження
та розробку за звітний рік
Банк не проводив дослiджень та розробок протягом 2012 року.
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні
підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст
та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан
розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається
Станом на 31 грудня 2012 року вiдсутнi судовi справи за участю ПАТ "Д-М Банк" та,або його
посадових осiб.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та
результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та
аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній
формі
Позитивнi фактори:
Вiдносно висока якiсть кредитного портфелю Банку. Кредити, класифiкованi як «безнадiйнi», у
портфелi Банку не перевищують 1,8%, при цьому резерв сформований у повному обсязi.
Загальний обсяг сформованих резервiв пiд можливi втрати за активними операцiями банку на
кiнець 2011 року становив 4,7% вiд активiв, що перевищує середнє значення за групою
аналогiчних банкiв (IV група).
Високий рiвень фiнансової стiйкостi та незалежностi Банку. Станом на 01.01.2013 р. фiнансова
стiйкiсть Банку знаходиться на достатньому рiвнi – коефiцiєнт становить 25,8% та є значно
вищим, нiж в середньому для банкiв IV групи та системи в цiлому.
Високий рiвень захищеностi виданих кредитiв та залучених коштiв власним капiталом.
Спiввiдношення «кошти клiєнтiв /власний капiтал» станом на 01.01.2013 р. складає 1,22
(рекомендоване максимальне значення 9,0), а спiввiдношення «кредити та заборгованiсть
клiєнтiв / власний капiтал» - 1,22 (рекомендоване максимальне значення 9,0).
Значна частка у депозитному портфелi строкових коштiв, що знижує ризик лiквiдностi Банку. Так,
коефiцiєнт структури зобов'язань перед клiєнтами за строковiстю (0,71 станом на 01.01.2013 р.)
суттєво перевищує середнi значення коефiцiєнта для банкiвської системи (0,64).
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Зростання ефективностi використання залучених коштiв та достатнiй рiвень чистої процентної
маржi. Значення коефiцiєнту ефективностi використання залучених коштiв за результатами 2012
року становило 23,9%, що значно вище, нiж в середньому для банкiв IV групи та системи в цiлому
(близько 18% та 16% вiдповiдно). В результатi виваженої процентної полiтики Банку,
спiввiдношення «чистий процентний дохiд /середнi активи» для Банку за результатами 2012 року
становило 6,5% (4,7% для банкiв IV групи).
Банк дотримувався нормативiв миттєвої, поточної та короткострокової лiквiдностi, якi суттєво
перевищують критичнi значення, встановленi НБУ, протягом всього перiоду функцiонування
Банку.
Фiнансова прозорiсть та iнформацiйна вiдкритiсть Банку, що знайшло своє вiдображення у
детальному та комплексному розкриттi iнформацiї, необхiдної для визначення кредитного
рейтингу. Це дозволило знизити ступень невизначеностi щодо фiнансово-господарської дiяльностi
Банку та якiснiше оцiнити його кредитоспроможнiсть.
Негативнi фактори:
Недостатньо активна дiяльнiсть зi здiйснення кредитних та депозитних операцiй з юридичними та
фiзичними особами, про що свiдчить невисокий рiвень спiввiдношення чистих кредитних
вкладень до сукупних активiв Банку (коефiцiєнт використання ресурсної бази станом на
01.01.2013 р. становив 0,14), що знижує темпи рост
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13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність
емітента
13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Власні основні засоби (тис.
грн.)

Орендовані основні засоби
(тис. грн.)

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

1. Виробничого
призначення:

24096

23159

8900

11889

32996

35048

будівлі та
споруди

21347

20183

8900

11643

30247

1795

машини та
обладнання

2221

991

0

0

2221

1795

транспортні
засоби

433

1103

0

246

433

1349

інші

95

78

0

0

95

78

2. Невиробничого
призначення:

39

22

0

0

39

22

будівлі та
споруди

0

0

0

0

0

0

машини та
обладнання

12

10

0

0

12

10

транспортні
засоби

0

0

0

0

0

0

інші

27

12

0

0

27

12

24135

23181

8900

11889

33035

35070

Найменування
основних засобів

Усього

Основні засоби, всього (тис.
грн.)

Опис До основних засобiв вiдносяться матерiальнi активи, якi утримуються Банком з метою їх
використання у процесi своєї дiяльностi, надання послуг або для здiйснення адмiнiстративних та
iнших соцiально-побутових функцiй, очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) яких
бiльше одного року (або операцiйного циклу, якщо вiн довший за рiк) та вартiстю бiльше 2,5 тис.
грн. Придбанi (створенi) основнi засоби визнаються за їх первiсною вартiстю, яка включає всi
витрати, що пов?язанi з придбанням (створенням). В подальшому основнi засоби оцiнюються за
первiсною вартiстю (собiвартiстю) з урахуванням накопиченої амортизацiї та втрат вiд зменшення
корисностi. Об'єктом амортизацiї в фiнансовому облiку є необоротнi матерiальнi активи (крiм землi
та незавершених капiтальних iнвестицiй), якi належать Банку та введенi в експлуатацiю.
Амортизацiя не нараховується, якщо балансова вартiсть необоротних активiв дорiвнює їх
лiквiдацiйнiй вартостi. Банк застосовує прямолiнiйний метод нарахування амортизацiї ? щомiсячно
рiвними частинами. Змiна метода амортизацiї протягом звiтного року не вiдбувалась. Дiапазон
строкiв корисного використання (експлуатацiї) основних засобiв вiд 2 до 25 рокiв. Норми щорiчної
амортизацiї, обчисленi виходячи iз цих строкiв вiд 4% до 50% щорiчно. Змiн термiну корисного
використання не вiдбувалось. Амортизацiя малоцiнних необоротних матерiальних активiв i
бiблiотечних фондiв нараховується в першому мiсяцi використання об?єкта в розмiрi 100 вiдсоткiв
його вартостi , згiдно iнструкцiї з бухгалтерського облiку основних засобiв i нематерiальних активiв
банкiв України Станом на 31 грудня 2012 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 730 тис. грн.; - створених
нематерiальних активiв - немає

13.3. Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов'язань
Кредити банку

Дата
виникнення
X

Непогашена частина Відсоток за користування
боргу (тис. грн.)
коштами (відсоток річних)
0.00

X

Дата
погашення
X

у тому числі:
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Зобов'язання за цінними
паперами

X

0.00

X

X

за облігаціями (за кожним
випуском):

X

0.00

X

X

за іпотечними цінними
паперами (за кожним власним
випуском):

X

0.00

X

X

за сертифікатами ФОН (за
кожним власним випуском):

X

0.00

X

X

за векселями (всього)

X

0.00

X

X

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

X

0.00

X

X

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

X

0.00

X

X

Податкові зобов'язання

X

102

X

X

Фінансова допомога на
зворотній основі

X

0.00

X

X

Інші зобов'язання

X

259

X

X

Усьо го зобов'язань

X

361

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

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2012

2

1

2

2011

2

1

3

2010

2

1

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів
останнього разу?
Так
Реєстраційна комісія

Ні

X

Акціонери

X

Реєстратор

X

Депозитарій

X

Інше (запишіть): Нi

Ні

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

Ні

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
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

Ні

Реорганізація

X

Внесення змін до статуту товариства

X

Прийняття рішення про зміну типу товариства

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

X

Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх
повноважень

X

Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про
дострокове припинення їх повноважень

X
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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)

Комiтентiв у складi Спостережноїї
ради не створювалось

Інші (запишіть)

Комiтентiв у складi Спостережноїї
ради не створювалось

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за
роботу з акціонерами? (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

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

Ні
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Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

Відсутність конфлікту інтересів

X

Граничний вік

X

Відсутні будь-які вимоги

X

Інше (запишіть): 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? (так/ні)

Так

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх
трьох років? 2
Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів
загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?
Загальні збори
Засідання
акціонерів
наглядової ради

Засідання
правління

Члени правління (директор)

Ні

Ні

Ні

Загальний відділ

Ні

Ні

Ні

Члени наглядової ради (голова наглядової ради)

Ні

Ні

Ні

Юридичний відділ (юрист)

Ні

Ні

Ні
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Секретар правління

Ні

Ні

Так

Секретар загальних зборів

Ні

Ні

Ні

Секретар наглядової ради

Ні

Ні

Ні

Корпоративний секретар

Так

Так

Ні

Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами

Ні

Ні

Ні

Інше(запишіть): Корпоративний секретар

Ні

Ні

Ні

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів
(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення
кожного з цих питань?
Не належить
Загальні
Наглядова Виконавчий до компетенції
збори
рада
орган
жодного
акціонерів
органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Так

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Ні

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи
бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови правління

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та відкликання членів правління

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
правління

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 правління

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 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

Ні
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Положення про загальні збори акціонерів

X

Положення про наглядову раду

X

Положення про виконавчий орган (правління)

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X

Положення про ревізійну комісію

X

Положення про акції акціонерного товариства

X

Положення про порядок розподілу прибутку

X

Інше (запишіть):

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого
акціонерного товариства?
Публікується у
пресі,
Інформація
оприлюднюється в
розповсюджується загальнодоступній
на загальних
інформаційній базі
зборах
даних ДКЦПФР
про ринок цінних
паперів

Документи
Інформація
надаються для
Копії
розміщується
ознайомлення документів на власній
безпосередньо надаються
інтернетв
на запит
сторінці
акціонерному акціонера акціонерного
товаристві
товариства

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 бухгалтерського обліку? (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

Правління або директор

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 банком перiодично
проводиться змiна зовнiшнього
аудитора

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

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
контролюючими органами

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

Ні

X

За дорученням загальних зборів

X

За дорученням наглядової ради

X

За зверненням виконавчого органу

X

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

X

Інше (запишіть)

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги
консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом
наступних трьох років?
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Так
Випуск акцій

Ні

X

Випуск депозитарних розписок

X

Випуск облігацій

X

Кредити банків

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X

Інше (запишіть): Вiдповiдно до банкiвської лiцензiї товариство планує залучати
кошти фiзичних та юридичних осiб на умовах депозитних договорiв

X

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних
трьох років*?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

X

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж
протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у
депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так
З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній
системі України (далі - особа)?
Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень особи

X

Не задовольняли умови договору з особою

X

Особу змінено на вимогу:
акціонерів

X

суду

X

Інше (запишіть)

Особу змiнено у зв'язку зi змiною
власника акцiй

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
принципiв корпоративного управлiння не приймався
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів,
правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено:
Інформація щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління
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(принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх
тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

Звіт про корпоративне управління*
Мета провадження діяльності фінансової установи
Банк створено для надання повного спектру банкiвських послуг та виконання банкiвських
операцiй з метою одержання прибутку. Основними напрямами дiяльностi Банку є виконання
банкiвських операцiй та надання банкiвських послуг згiдно з наданими Нацiональним банком
України лiцензiєю (дозволом) та здiйснення iншої дiяльностi вiдповiдно до чинного законодавства
України.
Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою
установою), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік.
37921738 ТОВ "Люкс-Iнфо" Україна, 03115, м.Київ, проспект Перемоги, буд. 134-А. Iгнатченко
Наталiя Миколаївна ( пряма участь - 0,000%, опоередкована - 99,9727%) Власники iстотної участi
в банку вiдповiдають встановленим законодавством вимогам
Факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та
виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння
шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.
Такi факти вiдсутнi.
Заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової
установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або відсутність
таких заходів.
До банку як до фiнансової установи потягом 2012 року заходи впливу застосовували НБУ та
НКЦПФР у виглядi штрафiв. До членiв Спостережної ради та виконавчого органу Банку заходи
впливу протягом 2012 року не застосовувалися.
Наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові
характеристики або відсутність такої системи.
У Банку вiдповiдно до вимог законодавства України та нормативно-правових актiв Нацiонального
банку України створена система управлiння ризиками, в тому числi в структурi Банку є
вiдповiдний пiдроздiл аналiзу дiяльностi та управлiння ризиками. Створена система вiдповiдає
встановленим нормативним законодавчим та нормативно-правовим вимогам. Якiсне управлiння
ризиками для збереження стабiльностi та надiйностi банку - було одним iз прiоритетiв в 2012 роцi.
Видiляючи такi категорiї ризикiв як кредитний ризик, ризик лiквiдностi, процентний ризик,
валютний ризик, операцiйний ризик, юридичнi та репутацiйнi ризики. Категорiї ризикiв не є
взаємовиключними, будь-який продукт або послуга може наражати Банк на декiлька ризикiв.
Найбiльш значимим в 2012 роцi Банк визначав кредитний та валютний ризики. Методика аналiзу
банкiвських ризикiв включає аналiтичнi прийоми, що уможливлюють ефективну реалiзацiю
процесу управлiння ризиками, котрий включає широкий спектр дiй. В систематизованому виглядi
процес управлiння в Банку є послiдовнiстю таких етапiв: - iдентифiкацiя - усвiдомлення ризику,
визначення причин його виникнення та ризикових сфер; - квантифiкацiя - вимiрювання, аналiз та
оцiнка ризику; - мiнiмiзацiя - зниження чи обмеження ризикiв за допомогою вiдповiдних методiв
управлiння; - монiторинг - здiйснення постiйного контролю за рiвнем ризикiв з механiзмом
зворотного зв'язку. Основнi принципи управлiння ризиками в Банку включають в себе комплексне
управлiння всiма видами ризикiв, централiзацiю процесу управлiння всiма видами ризикiв,
делегування повноважень по прийняттю кредитного ризику, ефективну пiдтримку бiзнеспiдроздiлiв. За допомогою системи управлiння ризиками керiвництво Банку може виявляти,
оцiнити, локалiзувати та контролювати той чи iнший ризик.
Інформація щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту
(контролю).
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Вiдповiдно до чинного законодавства України у Банку створена та дiє служба внутрiшнього
аудиту, яка є органом контролю Банку, та дiє згiдно з внутрiшнiм положенням Банку, що
затверджено Наглядовою радою Банку. Служба внутрiшнього аудиту Банку здiйснює контроль за
дотриманням структурними пiдроздiлами Банку положень чинного законодавства України,
нормативно-правових актiв Нацiонального банку України, а також внутрiшньобанкiвських
положень та процедур
Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті
фінансової установи розмір, або їх відсутність.
Факти вiдчуження протягом року активiв в обсязi, що перевищує встановлений розмiр у статутi
Банку вiдсутнi.
Результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує
встановлений у статуті фінансової установи розмір.
При проведенi купiвлi активiв проводилась їх оцiнка спрямована на досягнення оптимального
спiввiдношення мiж прибутковiстю та ризиковiстю операцiй для забезпечення фiнансової
стiйкостi Банку, його надiйностi та платоспроможностi.
Інформація про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промисловофінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року, або їх відсутність.
Такi факти вiдсутнi
Інформація про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне
регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.
Аудиторський висновок зовнiшнього аудитора складений вiдповiдно до вимог чинного
законодавства, зокрема рiшень Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку України
вiд 19.12.2006 № 1528 , вiд 29.09.2011р. № 1360та вiд 20.11.2012 № 1632.
Інформація про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного
протягом року.
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська компанiя "Аваль" Iдентифiкацiйний код
юридичної особи 32440628 Україна,69032 м. Запорiжжя, вул. Рекордна,11/9
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності.
19 рокiв
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає
аудиторські послуги фінансовій установі.
2 роки
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що
надавалися фінансовій установі протягом року.
Аудит рiчної фiнансової звiтностi за 2012 рiк
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів
та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора.
Такi випадки вiдсутнi
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі
протягом останіх п`яти років.
Аудит рiчної фiнансової звiтностi за 2009 - 2010 роки здiйснювало ТОВ АФ "ПКФ Аудит-фiнанси"
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора
Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності
фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які
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здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.
Такi випадки вiдсутнi
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг,
наявність механізму розгляду скарг.
Iнформацiя щодо прав споживачiв вiдповiдно до Закону України "Про захист прав споживачiв"
розмiщена у вiсх пiдроздiлах банку, якi надають банкiвськi послуги клiєнтам банку
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг,
прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати
скарги.
Начальники пiдроздiлiв банку, якi надають банкiвськi послуги клiєнтам банку.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан
розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг
(характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг).
Протягом 2012 року скарг стосовно надання фiнансових послуг та iншого характеру до Банку не
надходило.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг,
наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та
результати їх розгляду.
Позови до суду стосовно надання Банком фiнансових послуг вiдсутнi.
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Річна фінансова звітність
Звіт про фінансовий стан (Баланс)
за станом на

31.12.2012
(число, місяць, рік)

Назва статті

Примітки

Звітний рік

Попередній рік

1

2

3

4

6

153606

35060

84

0

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

7

0

0

Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою
вартістю через прибуток або збиток

8

0

0

Кошти в інших банках

9

143958

151661

Кредити та заборгованість клієнтів

10

67915

147080

Цінні папери в портфелі банку на продаж

11

21956

36466

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

0

0

Відстрочений податковий актив
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155

Гудвіл

15

0

0

Основні засоби та нематеріальні активи

16

23292

24303

Інші фінансові активи

17

34336

1377

Інші активи

18

1857

1134

Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи
групи вибуття

19

0

0

447047

397236

Усього активів
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Кошти банків

20

139748

132843

Кошти клієнтів

21

142135

135312

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

0

0

Інші фінансові зобов'язання

25

34999

28

Інші зобов'язання

26

361

387

Субординований борг

27

14122

14122

Зобов'язання групи вибуття

19

0

0
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Усього зобов'язань

331365

282692

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
Статутний капітал

28

110000

110000

Емісійні різниці

28

0

0

Незареєстровані внески до статутного капіталу

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

831

1291

Резервні та інші фонди банку

4545

3253

306

0

0

0

Усього власного капіталу

115682

114544

Усього зобов'язань та власного капіталу

447047

397236

Резерви переоцінки

29

Неконтрольована частка3

Примітки

Валюта звiтностi та одиниця її вимiру є грошова одиниця України у тисячах
гривень

Затверджено до випуску та підписано
28.02.2013

року

Керівник

О.В.Тiхомiров
(підпис, ініціали, прізвище)

Шиденко М.М. тел. 292-46-57
(прізвище виконавця, номер телефону)

Головний бухгалтер

А.Г.Якубчик
(підпис, ініціали, прізвище)
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Звіт про прибутки і збитки
за 2012 рік
Найменування статті

Примітки

Звітний рік

Попередній рік

1

2

3

4

Процентні доходи

31

28664

36704

Процентні витрати

31

-10977

-16820

17687

19884

Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати)
Комісійні доходи

32

13684

6718

Комісійні витрати

32

-4779

-3456

0

0

0

0

0

0

35

136

Результат від операцій з іноземною валютою

3045

-790

Результат від переоцінки іноземної валюти

-170

-803

0

0

Результат від операцій з цінними паперами в торговому
портфелі банку
Результат від операцій з хеджування справедливої
вартості
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Результат від переоцінки інших фінансових інструментів,
що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням
результату переоцінки у фінансових результатах
Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на
продаж

11

Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної
нерухомості
Прибуток/(збиток), який виникає під час первісного
визнання фінансових активів за процентною ставкою,
вищою або нижчою, ніж ринкова

9, 10

0

20, 21, 23

0

0

Відрахування до резерву під знецінення кредитів та
коштів в інших банках

9, 10

-13502

-4402

Відрахування до резерву під знецінення дебіторської
заборгованості та інших фінансових активів

17, 18

-308

-86

Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж

11

0

0

Знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення

12

0

0

Відрахування до резервів за зобов'язаннями

24

0

0

Інші операційні доходи

33

81

108

Адміністративні та інші операційні витрати

34

-15187

-16014

Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній

13

0

0

586

1295

245

-4

831

1291

0

0

831

1291

Збиток/(прибуток), який виникає під час первісного
визнання фінансових зобов'язань за процентною ставкою,
вищою або нижчою, ніж ринкова

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

35

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

19

42

Прибуток (збиток), що належить:
власникам банку

831

1291

0

0

чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію

7.55

11.74

скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту
акцію

7.55

11.74

0

0

7.55

11.74

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

7.55

11.74

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

7.55

11.55

неконтрольованій частці

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

Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої діяльності:

36

36

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

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

Примітки

36

Валюта звiтностi та одиниця її вимiру є грошова одиниця України у тисячах
гривень

Затверджено до випуску та підписано
28.02.2013

року

Керівник

О.В.Тiхомiров
(підпис, ініціали, прізвище)

Шиденко М.М. тел. 292-46-57
(прізвище виконавця, номер телефону)

Головний бухгалтер

А.Г.Якубчик
(підпис, ініціали, прізвище)
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Звіт про сукупний дохід
за 2012 рік
Найменування статті

Примітки

Звітний рік

Попередній рік

1

2

3

4

831

1291

Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж

0

0

Переоцінка основних засобів та нематеріальних
активів

0

0

Результат переоцінки за операціями з хеджування
грошових потоків

0

0

Накопичені курсові різниці від перерахунку у валюту
подання звітності

0

0

Частка іншого сукупного прибутку асоційованої
компанії

0

0

0

0

0

0

831

1291

831

1291

0

0

Прибуток/(збиток) за рік
ІНШІЙ СУКУПНИЙ ДОХІД:

Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним
доходом

29

Інший сукупний дохід після оподаткування
Усього сукупного доходу за рік

Усього сукупного доходу, що належить:
власникам банку
неконтрольованій частці

Примітки

Валюта звiтностi та одиниця її вимiру є грошова одиниця України у тисячах
гривень

Затверджено до випуску та підписано
28.02.2013

року

Керівник

О.В.Тiхомiров
(підпис, ініціали, прізвище)

А.Г. Якубчик тел.559-23-18
(прізвище виконавця, номер телефону)

Головний бухгалтер

А.Г.Якубчик
(підпис, ініціали, прізвище)
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Звіт про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал)
за 2012 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

2858

395

113253

0

113422

0

0

0

0

0

0

0

110000

0

2858

395

113253

0

113253

0

0

395

896

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

3253

1291

114545

0

114545

Залишок на
кінець
попереднього
періоду

45

Усього
сукупного
доходу

29

Емісія акцій:

28

0

0

1597

-460

1137

0

1137

номінальна
вартість

0

0

0

0

0

0

0

емісійний
дохід

0

0

0

0

0

0

0

Власні акції,
що викуплені
в акціонерів:
купівля

28

0

0

0

0

0

0

0

продаж

28

0

0

0

0

0

0

0

анулювання

28

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

110000

0

4851

831

115682

0

115682

Об'єднання
компаній
Дивіденди
Залишок на
кінець
звітного
періоду

Примітки

37

Валюта звiтностi та одиниця її вимiру є грошова одиниця України у тисячах
гривень.
Банк здiйснює полiтику управлiння капiталом, що базується на розумiннi
природи i характеру дiяльностi банку з визначенням ризикiв, що властивi
операцiям банку та визначенням їхнього впливу на достатнiсть власного
капiталу. Банк визнає, що основним призначенням капiталу є покриття
рiзноманiтних ризикiв та забезпечення захисту вкладiв, фiнансової стiйкостi та
стабiльної дiяльностi.
Протягом звiтного року Банк дотримувався нормативiв капiталу (нормативу
адекватностi регулятивного капiталу (Н2) та нормативу спiввiдношення
регулятивного капiталу до сукупних активiв(Н3)).

Затверджено до випуску та підписано
28.02.2013

року

Керівник

О.В.Тiхомiров
(підпис, ініціали, прізвище)

Якубчик А.Г.
(прізвище виконавця, номер телефону)

Головний бухгалтер

А.Г.Якубчик
(підпис, ініціали, прізвище)
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Звіт про рух грошових коштів за прямим методом за 2012 рік
Назва статті

Примітки

Звітний рік

Попередній рік

1

2

3

4

Процентні доходи, що отримані

0

0

Процентні витрати, що сплачені

0

0

Комісійні доходи, що отримані

0

0

Комісійні витрати, що сплачені

0

0

Результат операцій з торговими цінними паперами

0

0

Результат операцій з фінансовими похідними
інструментами

0

0

Результат операцій з іноземною валютою

0

0

Інші отримані операційні доходи

0

0

Витрати на утримання персоналу, сплачені

0

0

Адміністративні та інші операційні витрати, сплачені

0

0

Податок на прибуток, сплачений

0

0

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

0

0

Зміни в операційних активах та зобов'язаннях

0

0

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

0

0

Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних
паперів

0

0

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

0

0

Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках

0

0

Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та
заборгованості клієнтів

0

0

Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових
активів

0

0

Чисте (збільшення)/зменшення інших активів

0

0

Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків

0

0

Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів

0

0

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

0

0

Чисте збільшення/(зменшення) резервів за
зобов'язаннями

0

0

0

0

0

0

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:

Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових
зобов'язань

9, 17

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

9, 17

0

0

Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі
банку на продаж

9, 17

0

0

Придбання цінних паперів у портфелі банку до
погашення

10

0

0

Надходження від погашення цінних паперів у портфелі
банку до погашення

10

0

0

Придбання дочірніх компаній за мінусом отриманих
грошових коштів

44

0

0

Надходження від реалізації дочірньої компанії за
мінусом сплачених грошових коштів

17

0

0

Придбання асоційованих компаній

11

0

0

11, 17

0

0

12

0

0

12, 17

0

0

14

0

0

14, 17

0

0

14

0

0

14, 17

0

0

Дивіденди, що отримані

0

0

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

0

0

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

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:
Емісія простих акцій

26

0

0

Емісія привілейованих акцій

26

0

0

26, 27

0

0

Викуп власних акцій

26

0

0

Продаж власних акцій

26

0

0

Отримання субординованого боргу

25

0

0

Погашення субординованого боргу

25

0

0

Отримання інших залучених коштів

21

0

0

Повернення інших залучених коштів

21

0

0

Додаткові внески в дочірню компанію

44

0

0

Надходження від продажу частки участі без втрати
контролю

17

0

0

Дивіденди, що виплачені

35

0

0

26, 27

0

0

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

0

0

Вплив змін офіційного курсу Національного банку
України на грошові кошти та їх еквіваленти

0

0

Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх
еквівалентів

0

0

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок
періоду

0

0

Інші внески акціонерів, крім емісії акцій

Інші виплати акціонерам, крім дивідендів
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Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду

6

0

0

Примітки
Затверджено до випуску та підписано
16.04.2013

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 2012 рік
Назва статті

Примітки

Звітний рік

Попередній рік

1

2

3

4

586

1291

Знос та амортизація

2212

1994

Чисте збільшення/(зменшення) резервів під знецінення
активів

13810

4488

589

-348

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)

6402

-7315

Нараховані витрати

338

174

Чистий збиток/(прибуток) від інвестиційної діяльності

0

0

Чистий збиток/(прибуток) від фінансової діяльності
діяльності

0

0

402

161

24339

445

0

0

-84

897

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

-473

-136669

Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та
заборгованості клієнтів

67408

-26962

Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових
активів

-32997

-1300

Чисте (збільшення)/зменшення інших активів

-1078

-853

Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків

6907

118509

Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів

6392

64134

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:

Амортизація дисконту/(премії)

Інший рух коштів, що не є грошовим
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

50

Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових
зобов'язань

35033

16

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

105447

18217

0

0

105447

18217

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

-20000

-147460

Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі
банку на продаж

9, 17

-34300

147760

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

-1199

-1323

14, 17

0

1

14

-2

-41

14, 17

0

0

0

0

13099

-10630

Надходження від реалізації асоційованих компаній
Придбання інвестиційної нерухомості
Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості
Придбання основних засобів
Надходження від реалізації основних засобів
Придбання нематеріальних активів
Надходження від вибуття нематеріальних активів
Дивіденди, що отримані
Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані)
від інвестиційної діяльності
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:
Емісія простих акцій

26

0

0

Емісія привілейованих акцій

26

0

0

26, 27

0

0

Викуп власних акцій

26

0

0

Продаж власних акцій

26

0

0

Отримання субординованого боргу

25

0

0

Погашення субординованого боргу

25

0

0

Отримання інших залучених коштів

21

0

0

Повернення інших залучених коштів

21

0

0

Додаткові внески в дочірню компанію

44

0

0

Надходження від продажу частки участі без втрати
контролю

17

0

0

Дивіденди, що виплачені

35

0

0

Інші внески акціонерів, крім емісії акцій
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Інші виплати акціонерам, крім дивідендів

26, 27

0

0

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

0

0

Вплив змін офіційного валютного курсу на грошові
кошти та їх еквіваленти

0

0

Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх
еквівалентів

118546

17154

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок
періоду

35060

17906

153606

35060

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду

Примітки

6

ПАТ "Д-М БАНК" зареєстровано у 2009 роцi, його внутрiшня нормативна база,
в тому числi й облiкова полiтика, регламенти та процедури щодо операцiй з
фiнансовими iнструментами, первiсно складена з врахуванням вимог дiючих
МСФЗ та Положень Нацiонального банку, якi спрямованi на розкриття
достовiрної iнформацiї. Банк постiйно спiлкується з розробниками
автоматизованої банкiвської системи, що використовується Банком, з метою
реалiзацiї нових вимог стосовно оцiнки фiнансових iнструментiв.
Фiнансова звiтнiсть Банку за 2012 рiк складена вiдповiдно до вимог Iнструкцiї
про порядок складання та оприлюднення фiнансової звiтностi банкiв України,
що затверджена постановою Нацiонального банку України вiд 24.10.2011
№373, яка грунтується на основних вимогах щодо розкриття iнформацiї у
фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової
звiтностi.
"Звiт про рух грошових коштiв" складено з урахуванням вимог МСБО 7 "Звiт
про рух грошових коштiв" за непрямим методом.
Валюта звiтностi та одиниця її вимiру є грошова одиниця України у тисячах
гривень.

Затверджено до випуску та підписано
28.02.2013

року

Керівник

О.В.Тiхомiров
(підпис, ініціали, прізвище)

Бурдiна О.М., тел.559-23-18
(прізвище виконавця, номер телефону)

Головний бухгалтер

А.Г.Якубчик
(підпис, ініціали, прізвище)
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Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності
Текст приміток
Перехiд на новi та переглянутi стандарти
Розпорядженням Кабiнету мiнiстрiв України вiд 24.10.2007року № 911-р передбачено обов’язкове
складання банками фiнансової звiтностi вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової
звiтностi.
У звiтному та попередньому звiтних роках Банк не використовував дострокове застосування
стандартiв та тлумачень, якi будуть обов’язковими для застосування банком в облiкових перiодах,
починаючи з 1 сiчня 2013 року та пiзнiших перiодах.
Банк вважає, що змiни до дiючих та прийняття нових мiжнародних стандарту фiнансової звiтностi
не внесли суттєвих змiн у фiнансовi звiти.
Обмеженi винятки щодо надання порiвняльної iнформацiї вiдповiдно до МСФЗ 7 для компанiй, що
вперше використовують МСФЗ,- змiни до МСФЗ 1 (застосовуються для рiчних перiодiв, що
починаються з 1 липня 2010 року або пiсля цiєї дати). Компанiї, якi вже складають фiнансову
звiтнiсть за МСФЗ, були звiльненi вiд надання порiвняльних даних у рамках розкриття iнформацiї,
яке необхiдне вiдповiдно до змiн до МСФЗ 7 «Фiнансовi iнструменти: розкриття», що були
опублiкованi в березнi 2009 року. Ця змiна до МСФЗ 1 надає компанiям, що вперше
використовують МСФЗ, можливiсть використовувати тi самi перехiднi положення, якi включенi
до змiн МСФЗ 7.
МСФЗ 9 «Фiнансовi iнструменти. Частина 1: Класифiкацiя i оцiнка». МСФЗ 9 опублiкований у
листопадi 2009 року i замiнює роздiли МСРО 39, що стосується класифiкацiї i оцiнки фiнансових
активiв. Застосування МСФЗ 9 з 1 сiчня 2013 року є обов’язковим, дострокове застосування
заохочується. Його основнi особливостi: фiнансовi активи повиннi класифiкуватися за двома
категорiями оцiнки: за справедливою вартiстю i за амортизованою собiвартiстю. Рiшення про
класифiкацiю має ухвалюватися пiд час їх первiсного визнання. Класифiкацiя залежить вiд бiзнес моделi управлiння фiнансовими iнструментами компанiї i вiд характеристик договiрних потокiв
грошових коштiв за фiнансовим iнструментом; фiнансовий iнструмент за амортизованою
собiвартiстю, якщо вiн є борговим iнструментом, а також: 1) бiзнес-модель компанiї орiєнтована
на утримання цього активу для цiлей отримання договiрних потокiв грошових коштiв; 2)
одночасно договiрнi потоки грошових коштiв за цим активом є тiльки виплатами основної суми i
вiдсоткiв (тобто фiнансовий iнструмент має тiльки базовi характеристики кредиту). Решта
боргових iнструментiв повинна оцiнюватися за справедливою собiвартiстю з визначенням
результату переоцiнки у фiнансових результатах.
Усi iнструменти капiталу мають оцiнюватися за справедливою вартiстю. Iнструменти капiталу, що
утримуються для торгiвлi, оцiнюватимуться за справедливою вартiстю з визнанням результату
переоцiнки у фiнансових результатах. Для решти iнструментiв капiталу пiд час первiсного
визнання може бути ухвалене рiшення про вiдображення нереалiзованого прибутку або збитку вiд
переоцiнки до справедливої вартостi в складi iншого сукупного доходу, а не в складi прибуткiв та
збиткiв. Доходи i витрати вiд переоцiнки не переноситимуться з рахункiв капiталу на рахунки
прибуткiв або збиткiв. Це рiшення може ухвалюватись iндивiдуально для кожного фiнансового
iнструменту. Дивiденди повиннi вiдображатися в складi прибуткiв та збиткiв, якщо вони є
прибутком iнвестицiй.
Бiльшiсть вимог МСБО 39 вiдносно класифiкацiї та оцiнки зобов’язань були перенесенi в МСФЗ 9
без змiн. Основною вiдмiннiстю є вимога до компанiї розкривати ефект вiд змiн власного
кредитного ризику фiнансових зобов’язань, вiднесених до категорiї за справедливою вартiстю з
вiдображенням переоцiнки як прибутки або збитку, у складi iншого сукупного доходу.
Удосконалення Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (опублiкованi в травнi 2010 року i
набирають чинностi з 1 сiчня 2011 року). Удосконалення МСФЗ є поєднанням суттєвих змiн i
роз’яснень таких стандартiв i тлумачень. Вiдповiдно до переглянутого МСФЗ 1:
а) балансова вартiсть вiдповiдно до тих облiкових полiтик бухгалтерського облiку, що дiяли
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ранiше, використовується як умовно розрахункова вартiсть статтi основних засобiв або
нематерiальних активiв, якщо ця стаття використовувалася за операцiями, що пiдпадають пiд
регулювання ставок;
б) переоцiнка, що викликала певною подiєю, може бути використана як умовно розрахункова
вартiсть основних засобiв, навiть якщо ця переоцiнка проведена протягом перiоду, включеного в
першу фiнансову звiтнiсть, пiдготовлену вiдповiдно до МСФЗ;
в) компанiї, що вперше застосовують МСФЗ, повиннi пояснити змiни в облiковiй полiтицi або
виключеннях з вимог МСФЗ 1, запровадження мiж першим промiжним звiтом за МСФЗ i першою
фiнансовою звiтнiстю за МСФЗ.
Вiдповiдно до переглянутого МСФЗ 3 необхiдно:
а) здiйснити оцiнку за справедливою вартiстю (якщо iншi стандарти МСФЗ не вимагають оцiнки
на iншiй основi) частки участi учасникiв, якi не забезпечують контроль, що не є поточною участю
або не дає утримувачу право на пропорцiйну частку чистих активiв у разi лiквiдацiї;
б) надати рекомендацiї щодо умов здiйснення виплат на основi акцiй у придбанiй компанiї, якi не
були змiненi або були добровiльно змiненi в результатi об’єднання бiзнесу;
в) зазначити, що умовна винагорода в разi об’єднання бiзнесу, яке вiдбулося до дати набрання
чинностi переглянутим МСФЗ 3, буде вiдображена вiдповiдно до вимог колишньої версiї МСФЗ 3.
Переглянутий МСФЗ 7 уточнює деякi вимоги щодо розкриття iнформацiї, зокрема:
а) особлива увага придiляється взаємозв’язку якiсного та кiлькiсного розкриття iнформацiї про
характер i рiвень фiнансових ризикiв;
б) вiдмiнено вимогу про розкриття балансової вартостi фiнансових активiв, умови яких були
переглянутi i якi були б простроченими або знецiненими;
в) вимога про розкриття справедливої вартостi забезпечення замiнена бiльш загальною вимогою
про розкриття його фiнансового впливу;
г) роз’яснюється, що компанiя повинна розкривати суму забезпечення, на яке звернено стягнення,
на звiтну дату, а не суму, отриману протягом звiтного перiоду.
Переглянутий МСБО 27 уточнює перехiднi правила щодо змiн, унесених до МСБО 21, 28 i 31, що
зумовлюють перегляд МСБО 27.
Переглянутий МСБО 34 мiстить додатковi приклади суттєвих подiй i операцiй, що пiдлягають
розкриттю в промiжнiй фiнансовiй звiтностi, уключаючи перенесення мiж рiвнями iєрархiї оцiнки
справедливої вартостi, змiни класифiкацiї фiнансових активiв або змiни умов дiяльностi та
економiчної ситуацiї, що мають вплив на справедливу вартiсть фiнансових iнструментiв компанiї.
Переглянуте тлумачення КТМФЗ 13 уточнює метод оцiнки справедливої вартостi заохочувальних
нарахувань.
МСФЗ 12 «Розкриття iнформацiї щодо часток участi в iнших суб’єктах господарювання»
(опублiковане у травнi 2011 року), набирає чинностi з або пiсля 1 сiчня 2013 року. Дозволяється
бiльш раннє застосування, у тому числi часткове застосування. Цей документ лише зводить разом
в одному стандартi усi рiзноманiтнi вимоги щодо розкриття iнформацiї, що наразi розпорошенi по
рiзним стандартам. Надає найбiльш повну iнформацiю щодо дочiрнiх компанiй, що бiли
консолiдованi, а також щодо часток участi суб’єкта господарювання у компанiях, асоцiйованих на
основi спiльних угод, та структурованих суб’єктах господарювання. Розкриття iнформацiї, що
дозволяє користувачам самим оцiнювати: 1) характер участi у iнших об’єктах господарювання та
пов’язаних з нею ризики; 2) вплив цiєї участи на фiнансове становище, результат дiяльностi та рух
грошових коштiв суб’єкта. МСФЗ встановлює мiнiмальнi рiвнi розкриття iнформацiї, але якщо
такий обсяг iнформацiї є недостатнiм для досягнення цiлей ii розкриття, компанiя має надати
бiльше iнформацiї. Компанiя повинна розкривати iнформацiю: а)важливi висновки та припущення
(та змiни в них), що робилися пiд час визначення характеру участi в iншому суб’єктi або угодi; б)
iнформацiю про частки у дочiрнiх компанiях; спiльних угодах та асоцiйованих компанiях;
структурованих пiдприємствах, якi не контролюються суб’єктом господарювання.
МСФЗ 11 «Спiльнi угоди» (опублiковане у травнi 2011 року), охоплює спiльнi пiдприємства та
спiльну дiяльнiсть; включає вимоги облiку. Дата набрання чинностi: є дiйсним щодо перiодiв,
починаючи з 1 сiчня 2013 року та пiзнiше, дозволяється бiльш раннє застосування але при
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обов’язковому застосуваннi також МСФЗ 10 та 12, МСБО 27 та 28. Обов’язкова умова – спiльний
контроль, узгоджений контрактом подiл контролю, якщо прийняття рiшень вимагає одностайної
згоди контролюючих сторiн. Якщо пiдприємство виконує операцiю з пiдприємством спiльної
дiяльностi, де воно є стороною спiльної дiяльностi, воно повинно визнавати лише прибуток або
збиток тiльки в мiру частки участi iншої сторони в такiй дiяльностi. При придбанi активiв у
пiдприємствах спiльної дiяльностi, пiдприємство не повинно визнавати будь-який прибуток або
збиток, допоки цей актив не буде перепродано третiй сторонi.
Продовження тексту приміток
МСБО 27 «Окремi фiнансовi звiти» (опублiковане у травнi 2011 року). Новий МСБО мiстить
тiльки вимоги до складання окремих фiнансових звiтiв. Застосовується до облiку iнвестицiй у
дочiрнi, асоцiйованi та спiльнi компанiї, якщо подання окремих фiнансових звiтiв: а) обирається
самими суб’єктами господарювання; б) вимагається мiсцевими регулюючими органами. Якщо
суб’єкт господарювання готує окремi фiнансовi звiти, вiн повинен облiковувати iнвестицiї у
дочiрнi, асоцiйованi та спiльнi компанiї за собiвартiстю або вiдповiдно до МСФЗ 9.
Продовження тексту приміток
МСФЗ 10 «Консолiдованi фiнансовi звiти» опублiковане у травнi 2011 року. Змiнює тлумачення
контрою, визначає його наступним чином: контроль – коли iнвестор має повноваження по
вiдношенню до об’єкта iнвестування; впливає, або має право на вiддачу, яка є змiнною, вiд об’єкта
iнвестування, а також має можливiсть впливати на величину вiддачi через свої права
(повноваження) на об’єкт iнвестування. Таким чином у МСФО 10 термiн «вигоди» замiнено на
термiн «вiддача». Вiддача може включати дивiденди, передплаченi комiсiї, доступ до готiвкових
коштiв, комiсiї за обслуговування активiв та зобов’язань дочiрньої компанiї, комiсiї та доступнiсть
ризику, пов’язанi з пiдтримкою лiквiдностi дочiрньої компанiї, податковi вигоди, зменшення
витрат тощо.
Продовження тексту приміток
МСФЗ 13 «Оцiнка за справедливою вартiстю» опублiковане у травнi 2011 року. МСФЗ встановлює
єдине джерело настанов для всiх оцiнок за справедливою вартiстю, що вимагаються або
дозволяються МСФЗ, з метою зменшення складностi та удосконалення їх застосування прояснює
визначення справедливої вартостi та вiдповiдне керiвництво, удосконалює вимоги до розкриття
iнформацiї про справедливу вартiсть, щоб надати користувачам фiнансових звiтiв можливiсть
оцiнити мiру, якою справедлива вартiсть використовується, та проiнформувати їх про те, якi вхiднi
данi використанi для визначення справедливої вартостi. Визначає справедливу вартiсть як цiну,
яка була б отримана вiд продажу активу або сплачена при передаваннi зобов’язання у звичайнiй
операцiї мiж учасниками ринку на дату оцiнки, а за вiдсутностi основного ринку – на найбiльш
сприятливому ринку.
В даний час керiвництво Банку оцiнює можливий ефект вiд застосування в майбутньому нових
стандартiв, тлумачень та змiн до чинних стандартiв. Банк вважає, що прийнятi, але ще не чиннi
новi стандарти, тлумачення та змiни до стандартiв не будуть мати суттєвого впливу на показники
фiнансової звiтностi Банку.
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