
Титульний аркуш 

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та 

достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних 

Комісії.  

Голова Правлiння       Шульгiн Олег Вiкторович 

(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 

М.П. 
25.04.2014 

(дата) 

 

Річна інформація емітента цінних паперів 

за 2013 рік  

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК "ПОРТАЛ" 

2. Організаційно-правова форма 

Акціонерне товариство  

3. Код за ЄДРПОУ 

38870739 

4. Місцезнаходження 

Київська, Шевченкiвський, 01135, м.Київ, пр-т Перемоги,5А  

5. Міжміський код, телефон та факс 

(044)207-43-50 (044)207-43-53 

6. Електронна поштова адреса 

info@bank-portal.com.ua 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 25.04.2014 

 
(дата) 

2. Річна інформація опублікована у Газета "Вiдомостi НКЦПФР" 77 (1830)   23.04.2014 

 
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата) 

3. Річна інформація розміщена на власній 

сторінці 

bank-

portal.com.ua 

в мережі 

Інтернет 25.04.2014 

  (адреса сторінки)   (дата) 



Зміст 

1. Основні відомості про емітента: X 

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

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб 
 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря X 

5. Інформація про рейтингове агентство 
 

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

акцій (розміру часток, паїв) 
X 

7. Інформація про посадових осіб емітента: 

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

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 

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

9. Інформація про загальні збори акціонерів X 

10. Інформація про дивіденди 
 

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

12. Відомості про цінні папери емітента: 

1) інформація про випуски акцій емітента X 

2) інформація про облігації емітента 
 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом 
 

4) інформація про похідні цінні папери 
 

5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду 
 

13. Опис бізнесу X 

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: 

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

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 

3) інформація про зобов'язання емітента X 

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 
 

5) інформація про собівартість реалізованої продукції 
 

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів 
 

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, 

що виникала протягом звітного періоду  

17. Інформація про стан корпоративного управління X 

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій 
 

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

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

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

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром 

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



кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які 

відбулися протягом звітного періоду 

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

включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами 

іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  

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

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

року 
 

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових 

платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими 

забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття 
 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів 
 

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів 
 

23. Основні відомості про ФОН 
 

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН 
 

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН 
 

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН 
 

27. Правила ФОН 
 

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X 

29. Текст аудиторського висновку (звіту) X 

30. Річна фінансова звітність X 

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів 

бухгалтерського обліку (у разі наявності) 
X 

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, 

виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини 

об'єкта) житлового будівництва) 
 

33. Примітки 

1. Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб: Емiтент не 

брав участi в створеннi юридичних осiб на протязi звiтного перiоду.  

2. Iнформацiя про рейтингове агенство: Емiтент - ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ" не 

користувався в звiтному роцi послугами рейтингового агенства. 

3. Iнформацiя про дивiденди: дивiденди за звiтний рiк Банком не 

нараховувались та не сплачувались. 

4. Iнформацiя про облiгацiї емiтента: в звiтньому перiодi Банк не здiйснiвав 

випуск облiгацiй. 

5. Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом : в звiтному перiодi 

Банк не здiйснював операцiй з цiнними паперами. 

6. Iнформацiя про похiднi цiннi папери: в звiтному перiодi Банк не проводив 

операцiй з похiдними цiнними паперами. 

7. Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду: протягом 

звiтного перiоду, викуп власних акцiй Банком не здiйснювався. 

8. Iнформацiя щодо виданих сертифiкатiв цiнних паперiв: на протязi звiтного 

перiоду Банк не здiйснював видачу сертифiкатiв цiнних паперiв. 

9. Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї: 

Банк не є виробничим пiдприємством, а основним видом його дiяльностi є 

надання спектру банкiвських послуг. 



10. Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї: Банк не є виробничим 

пiдприємством, а основний напрямок його дiяльностi - надання банкiвських 

послуг. 

11. Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв: Банк не 

здiйснював випуску боргових цiнних паперiв протягом звiтного року.  

12. Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi 

папери, що виникли протягом звiтного перiоду: особлива iнформацiя та 

iнформацiя про iпотечнi цiннi папери, протягом звiтного перiоду, не виникала.  

13. Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй: протягом звiтного перiоду 

Банк не здiйснював випуск iпотечних облiгацiй. 

14. Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його свiввiдношення з 

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

покриттям: протягом звiтного перiоду Банк не здiйснював випуск iпотечних 

облiгацiй. 

15.Iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром 

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

кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi 

вiдбулися протягом звiтного перiоду: на протязi звiтного перiоду Банк не 

здiйснював випуск iпотечних облiгацiй. 

16.Iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або 

включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття: на протязi 

звiтного перiоду Банк не здiйснював замiни iпотечних активiв в складi 

iпотечного покриття. 

17. Вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за 

видами iпотечних активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду: 

протягом звiтного перiоду Банк не здiйснював випуск iпотечних облiгацiй. 

18.Вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на 

iпотечнi активи, якi складають iпотечне покриття за станом на кiнець звiтного 

року: протягом звiтного перiоду Банк не здiйснював випуск iпотечних 

облiгацiй.  

19.Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати 

чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права 

вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного 

покриття: iнформацiя вiдсутня, оскiльки Банк у звiтному перiодi на 

здiйснював випуск iпотечних облiгацiй. 

20. Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв: в звiтному перiодi випуск 

iпотечних сертифiкатiв Банк не здiйснював. 

21. Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв: в звiтному перiодi Банк не 

проводив операцiй з реєстром iпотечних активiв. 

22. Основнi вiдомостi про ФОН: в звiтному перiодi Банк не проводив операцiй 

з ФОН. 

23. Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН: в звiтному перiодi Банк не 

здiйснював вупуску сертифiкатiв ФОН. 

24. Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН: в звiтному перiодi 

Банк не здiйснював випуск сертiфiкатiв ФОН. 

25. Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН: в звiтному перiодi Банк не 

проводив операцiй з ФОН. 

26. Правила ФОН: в звiтному перiодi Банк не проводив операцiй з ФОН. 

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

пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi 

об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва): Банк не здiйснював 

зазначенi види операцiй на протязi звiтного перiоду.  



III. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК "ПОРТАЛ" 

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) 

1 074 102 0000 0466 

3. Дата проведення державної реєстрації 

20.08.2013 

4. Територія (область) 

м. Київ  

5. Статутний капітал (грн) 

125000000 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі 

0 

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу 

державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

0 

8. Середня кількість працівників (осіб) 

14 

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 

64.19 Iншi види грошового посередництва 

10. Органи управління підприємства 

Емiтент є акцiонерним товариством, а тому дану iнформацiю не заповнює.  

11. Банки, що обслуговують емітента: 

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком 

у національній валюті 

Головне управлiння НБУ по м. Києву i Київський областi 

2) МФО банку 

321024 

3) поточний рахунок 

32009161 

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком 

у іноземній валюті 

ПАТ "Державний експортно-iмпортний банк України" 

5) МФО банку 

322313 

6) поточний рахунок 

16008012166372 



12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності* 

Вид діяльності 

Номер 

ліцензії 

(дозволу) 

Дата 

видачі 

Державний 

орган, що видав 

Дата закінчення 

дії ліцензії 

(дозволу) 

1 2 3 4 5 

Надання банкiвських послуг 273 20.09.2013 
Нацiональний 

банк України 
Необмежена 

Опис Прогноз позитивний. 

  

Генеральна Лiцензiя на здiйснення валютних операцiй  273 21.10.2013 
Нацiональний 

банк України 
Необмежена 

Опис Прогноз позитивний. 

  

Інформація щодо посади корпоративного секретаря 

(для акціонерних товариств) 

Дата введення посади 

корпоративного 

секретаря 

Дата призначення особи на посаду 

корпоративного секретаря 

Прізвище, ім'я, по батькові особи, призначеної 

на посаду корпоративного секретаря 

1 2 3 

04.10.2013 04.10.2013 Чмир Олена Василiвна  

Опис На посаду Корпоративного секретаря призначена 04.10.2013р., досвiд роботи на керiвних 

посадах - 15 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Попередне мiсце роботи - ПАТ "ТММ-БАНК", Головний бухгалтер.  

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і 

вартість акцій (розміру часток, паїв) 

Найменування юридичної 

особи засновника та/або 

учасника 

Код за ЄДРПОУ 

засновника та/або 

учасника 

Місцезнаходження 

Відсоток акцій (часток, паїв), які 

належать засновнику та/або 

учаснику (від загальної кількості) 

ТОВ "ФК "АТЛАС" 35197671 
03150Україна м. Київ 

Анрi Барбюса, буд. 40  
0.0160 

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) 

Єфремова Вiкторiя 

Олександрiвна  
2713013565  99.9840 

Усього 99.9840 

V. Інформація про посадових осіб емітента 

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

1) посада 

Голова Спостережної Ради 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Єфремова Вiкторiя Олександрiвна 



3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

2713013565  

4) рік народження** 

1974 

5) освіта** 

Вища, Київський нацiональний економiчний унiверситет 

6) стаж керівної роботи (років)** 

5 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ТОВ "Фiнансова компанiя "АКЦЕПТ", директор з 14.02.2013р. до теперiшнього часу. ТОВ 

"ФIНАНС ГРУП -2012, директор за сумiсництвом з 22.11.2013р. до теперiшнього часу. 

8) дата обрання та термін, на який обрано 

07.06.2013 На три роки 

9) Опис 

Повноваження та обов'язки: Органiзацiя i координацiя роботи Спостережної ради, керiвництво та 

контроль за роботою Спостережної ради та спрямування її роботи на захист iнтересiв Банку, 

акцiонерiв i трудового коллективу, здiйсненння контролю за дiяльнiстю Правлiння. 

Непогашеної судимостi за корисливi злочини не має. На протязi останнiх п'яти рокiв займала 

керiвнi посади у рiзних фiнансових компанiях. На теперiшнiй час обiймає посаду директора (за 

сумiсництвом) ТОВ "ФIНАНС ГРУП-2012" м. Київ, вул Кловський узвiз, буд.5, офiс 1.  

Матерiальна винагорода не виплачувалась. 

Посадова особа згоду на розкриття паспортних даних не надала. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Голова Правлiння  

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Шульгiн Олег Вiкторович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

212871292  

4) рік народження** 

1958 

5) освіта** 

Вища, Захiдний унiверситет Кеннедi (Сполученi Штати Америки)полученi  

6) стаж керівної роботи (років)** 

15 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ПАТ "ТММ-БАНК", Голова Правлiння. 



8) дата обрання та термін, на який обрано 

07.06.2013 Безстроково 

9) Опис 

Посадовi обов'язки i повноваження: Управлiння поточною дiяльнiстю Банку, вирiшення питань в 

межах компетенцiї, встановленої статутом Банку, Положення про Правлiння ПАТ "БАНК 

"ПОРТАЛ". Приймання на работу та звiльнення працiвникiв Банку, визначення умов та порядку 

оплати працi персоналу. Розпорядження майном та коштами банку вiдповiдно до чинного 

законодавства України, статуту Банку, iнших внутрiшнiх документiв. Здiйснення керiвництва 

дiяльнiстю Правлiння, визначення їх функцiональних повноважень та їх делегування. Внесення на 

розгляд Спостережної ради Банку питань, що стосуються дiяльностi Банку.Виконання iнших 

функцiй, пов'язаних з поточним керiвництвом дiяльностi Банку.  

Непогашена судимiсть за корисливi злочини вiдсутня. 

Стаж керiвної роботи на посадах Заступника Голови Правлiння, Голови Правлiння Банку.  

Посадовий оклад встановлений згiдно штатного розкладу.  

Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Заступник Голови Правлiння  

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Пiддубний Роман Михайлович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

2824924017  

4) рік народження** 

1977 

5) освіта** 

Вища, Нацiональна юридична академiя України iм. Ярослава Мудрого м. Харкiв 

6) стаж керівної роботи (років)** 

4 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ПАТ "ТММ-БАНК", Заступник Голови Правлiння.  

8) дата обрання та термін, на який обрано 

07.06.2013 Безстроково 

9) Опис 

Повноваження та обов'язки: Виконання рiшень, прийнятих Ззагальними Зборами акцiонерiв, 

Спостережною радою, Правлiнням в межах визначених повноважень, самостiйно та в складi 

Правлiння вирiшення питань поточної дiяльностi Банку, здiйснення дiй на користь Банку в межах 

своїх повноважень, шляхом участi у роботi колегiального виконавчого органу Банку здiйснення 

керiвництва поточною дiяльнiстю Банку, органiзацiя його виробничо-господарської, соцiальної та 

iншої дiяльностi. Вирiшення питань в межах своєї компетенцiї згiдно з Статутом Банку та 

Положенням про Правлiння. Непогашена судимiсть за корисливi злочини вiдсутня. 

Стаж керiвної роботи на посадi Заступника Голови Правлiння 4 роки.  



Посадовий оклад встановлений згiдно штатного розкладу. 

Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Головний бухгалтер 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Гайова Наталiя Вiкторiвна  

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

2677101584  

4) рік народження** 

1973 

5) освіта** 

Вища, Iнститут економiки ринкових вiдносин та менеджменту, м. Харкiв 

6) стаж керівної роботи (років)** 

15 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ПАТ "ФIНАНС БАНК", Головний бухгалтер. 

8) дата обрання та термін, на який обрано 

07.06.2013 Безстроково 

9) Опис 

Повноваження визначенi посадовою iнструкцiєю: Забезпечення дотримання встановлених єдиних 

методологiчних засад бухгалтерського облiку, складання i подання у встановленi строки 

фiнансової звiтностi, органiзацiя контролю за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку 

всiх господарських операцiй. 

Непогашена судимiсть за корисливi злочини вiдсутня. 

Стаж керiвної роботи 15 рокiв на посадах начальника вiддiлу, заступника Головного бухгалтера, 

Головного бухгалтера  

Посадовий оклад встановлений згiдно штатного розкладу. 

Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Заступник Голови Спостережної Ради 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Кувшинкiн Микола Вадiмович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

2185311510  



4) рік народження** 

1959 

5) освіта** 

Вища, Саратовський полiтехнiчний iнститут , м. Саратов 

6) стаж керівної роботи (років)** 

8 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ТОВ "МЕЖРЕГIОНАЛЬНИЙ ПРАВОВИЙ СОЮЗ", радник генерального директора. 

8) дата обрання та термін, на який обрано 

07.06.2013 На три роки 

9) Опис 

Повноваження та обов'язки: Забезпечення в межах компетенцiї заступника Голови Спостережної 

ради банку стабiльної дiяльностi та прибутковостi Банку.  

Винагорода в звiтному перiодi не виплачувалась. 

Непогашеної судимостi за корисливi злочини не має. 

На протязi останнiх восьми рокiв працював на посадi генерального директора, радника 

генерального директора ТОВ "МЕЖРЕГIОНАЛЬНИЙ ПРАВОВИЙ СОЮЗ". Останнє мiсце роботи 

- Фiзична особа-пiдприємець (Свiдоцтво серiя В02 № 617836). Посадова особа згоди на розкриття 

паспортних даних не надала.  

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Член Спостережної ради 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Руденко Олександр Володимирович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

2830905697  

4) рік народження** 

1977 

5) освіта** 

Вища, Київський нацiональний унiверситет iм. Тараса Шевченко  

6) стаж керівної роботи (років)** 

4 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Iноземне пiдприємство "Агросистем Iнвест Україна", директор. 

8) дата обрання та термін, на який обрано 

07.06.2013 На три роки 

9) Опис 



Повноваження та обов'язки: Забезпечення в межах компетенцїї члена Спостережної ради Банку 

стабiльної дiяльностi та прибутковостi. 

На протязi звiтного перiоду винагороди не отримував. 

Непогашена судимiсть за корисливi злочини вiдсутня. 

Протягом останнiх чотирьох рокiв працював є на посадi директора Iноземного пiдприємства 

"Агросистем Iнвест Україна" , м. Київ, вул. Червоноармiйська, буд. 71/6.  

Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Член Правлiння, Начальник управлiння фiнансового монiторингу 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Грузiна Галина Вiкторiвна  

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

2513413408  

4) рік народження** 

1968 

5) освіта** 

Вища, Севастопольський державний технiчн технiчний унiверситет  

6) стаж керівної роботи (років)** 

14 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Член Правлiння - Начальник вiддiлу фiнансового монiторингу ПАТ "ТММ-БАНК". 

8) дата обрання та термін, на який обрано 

07.06.2013 Безстроково 

9) Опис 

Повноваження та обов'язки: Виконує функцiї Вiдповiдального працiвника за проведення 

фiнансового монiторинку. Член правлiння, здiйснює загальне керiвництво управлiнням 

фiнансового монiторингу. 

Непогашеної судимостi за корисливi злочини не має. на протязi останнiх п'яти рокiв займала 

посаду Члена правлiння - начальника вiддiлу фiнансового монiторинга ПАТ "ТММ-БАНК". 

Посадовий оклад встановлено згiдно штатного розкладу. 

Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Голова Ревiзiйної комiсiї 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Сердюк Сергiй Сергiйович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 



ЄДРПОУ юридичної особи 

2930401592  

4) рік народження** 

1980 

5) освіта** 

Вища, Нацiональний унiверситет технологiї та дизайну , м. Київ 

6) стаж керівної роботи (років)** 

10 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ТОВ "НIКА-ЛIЗИНГ", директор. 

8) дата обрання та термін, на який обрано 

07.06.2013 На три роки  

9) Опис 

Повноваження та обов'язки: Контролює дотримання Банком законодавства України та 

нормативно-правових актiв НБУ,  

, розглядає звiти внутрiшнiх та зовнiшнiх аудиторiв та готує вiдповiднi пропозицiї для Загальних 

зборiв акцiонерiв, доводить до вiдома Загальних зборiв результати ревiзiй та перевiрок, готує 

висновки до звiтiв та балансу Банку. 

Виносить на розгляд Загальних збороiв або Наглядової ради пропозицiї з будь-яких питань, 

вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї. 

Непогашена судимiсть за корисливi злочини вiдсутня. На протязi останнiх п'яти рокiв займав 

керiвнi посади в рiзних фiрмах. На теперiшнiй час займає посаду директора ТОВ "НIКА-ЛIЗИНГ", 

Київська область, смт. Коцюбинське,  

вул Фрунзе, буд. 12А.  

Матерiальна винагорода не виплачувалась. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних 

не дала.  

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

Посада 

Прізвище, ім'я, 

по батькові 

посадової особи 

Паспортні дані фізичної особи 

(серія, номер, дата видачі, 

орган, який видав)* або 

ідентифікаційний код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

Дата 

внесення 

до реєстру 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Від загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

прості на 

пред'явника 

привілейовані 

іменні 

привілейовані 

на пред'явника 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Голова 

Спостережної 

Ради 

Єфремова 

Вiкторiя 

Олександрiвна 

2713013565  09.04.2013 124980 99.9840 124980 0 0 0 

Усього 124980 99.9840 124980 0 0 0 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.  



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

Найменування 

юридичної особи 

Ідентифікаційний код 

за ЄДРПОУ 
Місцезнаходження 

Дата 

внесення до 

реєстру 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Від загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

прості на 

пред'явника 

привілейовані 

іменні 

привілейовані 

на пред'явника 

Прізвище, ім'я, по 

батькові фізичної 

особи* 

Серія, номер, дата видачі паспорта, 

найменування органу, який видав 

паспорт** 

Дата 

внесення до 

реєстру 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Від загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

прості на 

пред'явника 

привілейовані 

іменні 

привілейовані 

на пред'явника 

Єфремова Вiкторiя 

Олександрiвна  
09.04.2013 124980 99.9840 124980 0 0 0 

Усього 124980 99.9840 124980 0 0 0 

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

** Не обов'язково для заповнення.  



VII. Інформація про загальні збори акціонерів 

Вид 

загальних 

зборів* 

чергові позачергові 

  

Дата 

проведення 
08.04.2014 

Кворум 

зборів** 
99.9840 

Опис 

Перелiк питань, що виносяться на голосування, згiдно з порядком денним:  

1. Обрання членiв лiчильної комiсiї. голови зборiв, секретаря зборiв та затвердження регламенту 

роботи загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ". 

2. Затвердження звiту Спостережної ради ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ" за 2013 рiк. 

3. Затвердження звiту Правлiння ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ" про результати фiнансово-господарської 

дiяльностi ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ" за 2013 рiк. 

4. Затвердження звiту та висновку Ревiзiйної комiсiї ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ" про перевiрку рiчної 

фiнансової звiтностi ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ" за 2013 рiк. 

5. Затвердження рiчного звiту ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ" за 2013 рiк. 

6. Розподiл прибуткiв/збиткiв ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ" за 2013 рiк.  

Кворум загальних зборiв: кворум для всiх питань порядку денного складає 124 480 простих iменних 

акцiй (99.9840%).  

1. По першому питанню порядку денного:" Обрання членiв лiчильної комiсiї, голови зборiв, секретаря 

зборiв та затвердження регламентуроботи загальних зборiв" виступила Голова Спостережної ради 

Єфремова В.О., котра проiнформувала про порядок проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв 

ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ" та запропонувала: 

- затвердити наступний порядок денний, який опублiкований у Вiдомостях НКЦПФР № 42(1795) вiд 

03.03.2014р. для ознайомлення акцiонерiв i надiсланий акцiонерам. 

Пiдсумки голосування: 

Рiшення прийняте одноголосно "За" - 124 980 голосiв (100%). 

2. По другому питанню порядку денного: "Затвердження звiту Спостережної ради ПАТ "БАНК 

"ПОРТАЛ" за 2013 рiк" слухали Корпоративного секретаря Спостережної ради Чмир О.В., котра 

зачитала звiт Спостережної ради ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ" за 2013 рiк. 

Єфремова В.О. запропонувала звiт Спостережної ради ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ" за 2013 рiк 

затвердити. 

Пiдсумки голосування: 

Рiшення прийнято одноголосно "За" - 124 980 голосiв (100%). 

3. По третьому питанню порядку денного: "Затвердження звiту Правлiння ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ" 

про результати фiнансово-господарської дiяльностi ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ" за 2013 рiк" слухали 

Голову Правлiння Шульгiна О.В., котрий зачитав звiт Правлiння та вiдповiв на запитання присутнiх. 

Єфремова В.О. запропонувала звiт Правлiння ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ" за 2013 рiк" затвердити. 

Пiдсумки голосування: 

Рiшення прийняте одноголосно "За" - 124 980 голосiв (100%). 

4. По четвертому питанню порядку денного: "Затвердження звiту та висновку Ревiзiйної комiсiї ПАТ 

"БАНК "ПОРТАЛ" про перевiрку рiчної фiнансової звiтностi ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ" за 2013 рiк" 

слухали Голову Спостережної ради Єфремову В.О., яка зачитала звiт та висновок комiсiї про 

виконану роботу. 

Єфремова В.О. запропонувала звiт та висновок Ревiзiйної комiсiї ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ" про 

перевiрку рiчної фiнансової звiтностi ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ" за 2013 рiк затвердити. 

Пiдсумки голосування: 

Рiшення прийняте одноголосно "За" - 124 980 голосiв (100%). 

5. По п'ятому питанню порядку денного: "Затвердження рiчного звiту ( рiчної фiнансової звiтностi) 

ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ" за 2013 рiк слухали Головного бухгалтера Гайову Н.В., яка ознайомила 

присутнiх з Аудиторським висновком (звiтом незалежного аудитора) за результатами аудиторської 

перевiрки рiчної фiнансової звiтностi ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ" станом на кiнець дня 31 грудня 2013 

року, надала зборам рiчну фiнансову звiтнiсть Банку за 2013 рiк, розповiла про його основнi складовi. 

Запропонувала Рiчний звiт (рiчну фiнансову звiтнiсть) ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ" за 2013 рiк 

затвердити. 

Пiдсумки голосування: 

Рiшення прийняте одноголосно "За" - 124 980 голосiв (100%). 

6. По шостому питанню порядку денного: "Розподiл прибутку/збиткiв ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ" за 

2013 рiк" слухали Голову Правлiння Шульгiна О.В., який повiдомив, що за 2013 рiк Банком отримано 



збиток у сумi 1 129 тис. грн., який пов'язаний iз необхiднiстю здiйснення Банком у звiтному роцi 

значної суми вiдрахування до Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб ( 1 250, 0 тис. грн.), що 

пов'язане з з дотриманням законодавчих умов. 

Враховуючи той факт, що Банк новостворений i на сьогоднi немає джерел покриття збиткiв (вiдсутнiй 

резервний фонд), тому збиток за 2013 рiк в сумi 1 129 тис. грн. запропонував розподiлити на рахунок 

збиткiв минулих рокiв до їх покриття. 

Пiдсумки голосування: 

Рiшення прийняте одноголосно "За" - 124 980 голосiв (100%). 

 



IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство  

Код за ЄДРПОУ 30370711 

Місцезнаходження 01001 Україна Київська Шевченкiвський м. Київ Б.Грiнченка, буд.3 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

АВ № 581322 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 31.01.2014 

Міжміський код та телефон (044)279-66-51 

Факс (044)279-13-22 

Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть 

Опис Реєстр власникiв здiйснює депозитарна установа. 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма 

"АКТИВ-АУДИТ"  

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  

Код за ЄДРПОУ 30785437 

Місцезнаходження 03680 Україна Київська Шевченкiвський м. Київ Генерала 

Наумова,23-Б 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

0000002 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Нацiональний банк України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 17.09.2012 

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

Факс (044)521-40-07 

Вид діяльності Аудиторськi послуги 

Опис Iнформацiя вiдсутня. 

 



X. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував 

випуск 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Тип цінного 

паперу 

Форма існування 

та форма 

випуску 

Номінальна 

вартість 

акцій (грн) 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Загальна 

номінальна 

вартість 

(грн) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

09.04.2013 39/1/2013 

Нацiональна 

комiсiя з цiнних 

паперiв та 

фондового ринку 

UA 4000162630 

Акція проста 

бездокументарна 

іменна 

Бездокументарні 

іменні 
1000.00 125000 125000000 100 

Опис Факти лiстингу/делiстiнгу цiнних паперiв на фондових бiржаж на протязi звiтного перiоду вiдсутнi.  

  



XI. Опис бізнесу 

Банк створено згiдно з рiшенням Засновника - фiзичної особи Єфремової Вiкторiї Олександрiвни 

про заснування ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАНК "ПОРТАЛ" № 1 вiд 07 

червня 2013 року. 

  

Органiзацiйна структура ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ" затверджена Рiшенням Наглядової ради ПАТ 

"БАНК "ПОРТАЛ", протокол № 4 вiд 04.10.2013р. в складi якої: 

Спостережна Рада; 

Правлiння; 

Служба внутрiшнього аудиту; 

Вiддiл аналiзу ризикiв; 

Вiддiл активно-пасивних операцiй; 

Вiддiл по роботi з iноземною валютою та дилiнгових операцiй; 

Управлiння iнформацiйних технологiй; 

Управлiння фiнансового монiторингу; 

Операцiйний вiддiл; 

Вiддiл касових операцiй. 

Дочiрнi пiдприємства, фiлiї, представництва та iншi вiдокремленi структурнi пiдроздiли в складi 

Банку вiдсутнi.  

  

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу склала 14 осiб. Загальний 

фонд оплати працi за звiтний перiод - 1 192 тис грн.. Банк є новоствореним. який розпочав свою 

дiяльнiсть з жовтня 2013 року. 

  

Емiтент не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств.  

  

Ємiтент не проводив спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями на протязi звiтного року.  

  

Пропозицiї щодо реорганiзацiї Банку, протягом звiтного перiоду, з боку третiх осiб не надходили.  

  

Облiкова полiтика - це сукупнiсть визначених правил, методiв i практичних процедур, якi 

прийнятi Банком, та використовуються для складання i надання фiнансової звiтностi. Облiкова 

полiтика є iнструментом, який впливає як на форми та методи ведення облiку, так i на фiнансовi 

результати дiяльностi Банку та сплаченi ним податки. 

Облiкова полiтика ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ" є внутрiшнiм нормативним актом, який визначає цiлi, 

принципи, правила, методи i практичнi процедури, якi прийнятi Банком та використовуютьсяґ для 

ведення облiку та формування вiдповiдної звiтностi. 

Облiкова полiтика Банку мiстить методи оцiнки активiв та зобов'язань. 

Облiкова полiтика Банку регламентує: 

- класифiкацiю активiв, пасивiв та операцiй Банку для ведення фiнансового та податкового облiку; 

- особливостi аналiтичного облiку для окремих видiв активiв, пасивiв та операцiй Банку; 

- загальнi принципи оцiнки та переоцiнки активiв та пасивiв; 

- принципи нарахування доходiв i витрат у фiнансовому та податковому облiку; 

- порядок створення та використання резервiв Банку; 

- перелiк нормативних актiв Українии, що визначають принципи облiку активiв. пасивiв та 

операцiй. 



Основними принципами Облiкової полiтики Банку є: 

- повне висвiтлення; 

- превалювання сутностi над формою; 

- автономнiсть; 

- обачнiсть; 

- безперервнiсть; 

- нарахування та вiдповiднiсть доходiв та витрат; 

- послiдовнiсть; 

- iсторична (фактична) собiвартiсть.  

Нарахування амортизацiї основних засобiв та нематерiальних активiв здiйснюється Банком 

протягом строку корисного використання (експлуатацiї) об'єкта, який встановлюється банком пiд 

час їх первiсного визнання. 

Строк корисного використання (експлуатацiї) основних засобiв i нематерiальних активiв 

визначаеться Банком самостiйно з урахуванням таких факторiв:  

- очiкуваного використання об'єкта з урахуванням його розрахункової потужностi або фiзичної 

продуктивностi; 

- строкiв корисного використання подiбних активiв; 

- фiзичного та морального зносу, що передбачається; 

- правових, або iнших подiбних обмежень щодо строкiв використання об'єкта та iнших факторiв. 

Амортизацiя не нараховується, якщо лiквiдацiйна вартiсть необоротного активу не перевищуе 

його балансової вартостi. 

Амортизацiя необоротних активiв здiйснюється окремо за складовою частиною об'єкта. Для 

розрахунку амортизацiї, частини об'єктiв, що мають однаковi строки корисного використання, 

можуть бути згрупованi. 

Об'єкти основних засобiв i нематерiальних активiв припиняються визнаватися в балансi в разi їх 

вибуття внаслiдок продажу, безоплатного передавання, втрати або невiдповiдностi критерiям їх 

визнання як активiв. 

Бухгалтерський облiк запасiв Банку визначається Положенням (стандартом) бухгалтерського 

облiку 9 "Запаси". 

Матерiали, сировина. паливо, що використовуються в процесi господарської дiяльностi Банку 

оприбутковуються в облiку i звiтностi за їх первiсною вартiстю. 

Первiсна вартiсть запасiв дорiвнює їх фактичнiй собiвартостi, яка складається з сум, що сплаченi 

постачальнику, сум ввiзного мита, транспортно-заготiвельних витрат, iнших витрат, якi 

безпосередньо зв'язанi з придбанням запасiв. 

Списання вищезазначених матерiалiв на витрати здiйснюється в момент видачi їх для 

використання з застосуванням методу FIFO (першими використовуються матерiали, сировина, 

паливо, запчастини. що були придбанi першими). 

Запаси, якi непридатнi для подальшого використання, застарiли, або iншим чином втратили 

первiсно очiкувану економiчну вигоду вiдображаються в балансi по чистiй реалiзацiйнiй вартостi. 

Рiзниця мiж первiсною i чистою реалiзацiйною вартiстю списується на витрати звiтного перiоду.  

Облiк фiнансових iнвестицiй та їх оцiнка здiйснюється Банком за кожною iнвестицiєю в розрiзi 

емiтентiв та вiдображаються в бухгалтерському облiку за собiвартiстю. 

Усi цiнннi папери, що придбанi Банком, класифiкуються як: 

- цiннi папери у торговому портфелi; 

- цiннi папери у портфелi Банку на продаж; 

- цiннi папери у портфелi Банку до погашення; 

- iнвестицiї в асоцiйованi та дочiрнi компанiї. 

Придбанi цiннi папери Банком первiсно оцiнюються та вiдображаються в бухгалтерському облiку 

за собiвартiстю. 

Комiсiйнi витрати та iншi витрати, пов' язанi з придбанням боргових цiнних паперiв, збiльшують 

(зменшують) суми премiї (дисконту) на дату їх придбання. На кожну наступну пiсля визнання дату 

балансу, всi цiннi папери, що придбанi Банком, оцiнюються за справедливою вартiстю, окрiм: 

- цiнних паперiв, що утримуються до погашення; 



- цiнних паперiв, справедливу вартiсть яких неможливо достовiрно визначити; 

- iнвестицiї в асоцiйованi та дочiрнi компанiї. 

Справедлива вартiсть цiнних паперiв, що перебувають в обiгу на органiзацiйно оформлених 

ринках, визначається за їх ринковою вартiстю. На дату балансу вона визначається за даними 

останнього у звiтному перiодi офiцiйного котирування на органiзацiйно оформленому ринку. 

Якщо немає ринку для фiнансової iнвестицiї, але є ринок для подiбної фiнансової iнвестицiї, то 

справедлива вартiсть грунтується на ринковiй цiнi подiбної фiнансової iнвестицiї. 

Цiннi папери, справедливу вартiсть яких достовiрно визначити неможливо, вiдображаються на 

дату балансу за їх собiвартiстю з урахуванням зменшення їх корисностi.  

Цiннi папери, що утримуються Банком до їх погашення, вiдображаютьмя на дату балансу за 

амортизованою собiвартiстю з використанням ефективної ставки вiдсотка.  

 

  

Банк надає банкiвськи послуги, визначенi частиною третьою статтi 47 Закону України "Про банки 

та банкiвську дiяльнiсть", вiдповiдно до лiцензiї № 273 вiд 20.09.2013р.. 

Банкiвськi послуги, якi є валютними операцiями, надаються банком на пiдставi генеральної 

лiцензiї Нацiонального банку України на здiйснення валютних операцiй № 273 вiд 21.10.2013р., 

згiдно з додатком. 

Стратегiчними завданнями Банку є: 

- забезпечення динамiчного зростання об'ємних показникiв дiяльностi; 

- збiльшення капiталу Банку за рахунок прибутку Банку, внескiв у капiтал коштiв дiючих 

акцiонерiв i залучення нових; 

- пiдвищення вартостi бiзнесу для акцiонерiв.  

  

Iнформацiя вiдсутня, оскiльки Банк є новоствореним i розпочав свою дiяльнiсть з жовтня 2013р..  

  

Правочини з власниками iстотної участi, членами Спостережної ради та членами Правлiння, 

Банком не укладались.  

  

Банк орендує офiсне примiщення строком на шiсть рокiв, яке вiдповiдає вимогам, що передбаченi 

нормативно-правовими актами Нацiонального банку України.  

  

В Банку створенi оптимальнi умови для його ефективної дiяльностi. Одна iз суттєвих проблем - 

вплив свiтової фiнансової кризи на економiку України i вiдповiдно на всю банкiвську систему 

України. Ступiнь залежностi Банку вiд законодавчих та економiчних обмежень, досить значна. 

  

Протягом звiтного перiоду, штрафнi санкцiї до Банку не застосовувались. 

  

Стратегiчним завданням Банку є: 

- поступове збiльшення ринкоовї долi Банку; 

- освоення нових сегментiв ринку; 

- збiльшення капiталу; 

- реалiзацiя гнучкої тарифної полiтики. 

На думку фахiвцiв Банку, Банк має достатнiй рiвень капiталу i всi передумови для успiшної 

дiяльностi. 

  



На кiнець звiтного перiоду, Банком надано кредитiв юридичним та фiзичним особам на загальну 

суму 105 036 тис. гривень вiд яких вiн отримав та в подальшому планує щомiсячно отримувати 

значний обсяг процентних доходiв.  

  

Стратегiчна мета Банку бути конкурентноспроможним банком в Українi з надання юридичним 

особам i населенню повного спектру платiжних та iнших банкiвських послуг, постiйно 

збiльшуючи власнi показники доходностi, прибутковостi та надiйностi. 

  

Стратегiчним завданням Банку в областi дослiджень, розробок та технологiй є вибiр оптимальних 

технологiчних рiшень, що забезпечують автоматизацiю всiх дiлянок банкiвського бiзнесу.  

  

Судовi справи, як у вiдношеннi Банку, так i Банку до третiх осiб, в звiтному перiодi вiдсутнi.  

  

Iнформацiя вiдсутня у зв'язку з тим , що Банк є новоствореним. 



XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) 

Найменування 

основних засобів 

Власні основні засоби (тис. 

грн.) 

Орендовані основні засоби 

(тис. грн.) 

Основні засоби, всього (тис. 

грн.) 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

1. Виробничого 

призначення: 
0 2552.0 0 202.1 0 2754.1 

будівлі та 

споруди 
0 0 0 0 0 0 

машини та 

обладнання 
0 2552.0 0 202.1 0 2754.1 

транспортні 

засоби 
0 0 0 0 0 0 

інші 0 0 0 0 0 2754.1 

2. Невиробничого 

призначення: 
0 87.7 0 0 0 87.7 

будівлі та 

споруди 
0 0 0 0 0 0 

машини та 

обладнання 
0 87.7 0 0 0 87.7 

транспортні 

засоби 
0 0 0 0 0 0 

інші 0 0 0 0 0 87.7 

Усього 0 2841.8 0 0 0 2841.8 

Опис Термiни та умови користування основними засобами(за основними групами), визначенi 

Облiковою полiтикою Банку. Банк є новоствореним, який розпочав свою дiяльнiсть з жовтня 2013 

року, тому ступiнь зносу i вiповiдно ступiнь використання основних засобiв станом на 

01.01.2014р. є мiнiмальною. Iнформацiя про обмеження використання майна вiдсутня. 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

Найменування показника За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)  123871 0 

Статутний капітал (тис. грн.)  125000 0 

Скоригований статутний капітал (тис. грн)  123871 0 

Опис Активи Банку 156 743 - Зобов'язання Банку 32 872 = 123 871 

Висновок Вiдповiдно до вимог дiючого законодавства. 

3. Інформація про зобов'язання емітента 

Види зобов'язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина боргу (тис. 

грн.) 

Відсоток за 

користування коштами 

(відсоток річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 0 X X 

у тому числі:   

Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X 



у тому числі:   

за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X 

за іпотечними цінними паперами (за 

кожним власним випуском): 

X 0 X X 

за сертифікатами ФОН (за кожним 

власним випуском): 

X 0 X X 

за векселями (всього) X 0 X X 

за іншими цінними паперами (у тому 

числі за похідними цінними 

паперами)(за кожним видом): 

X 0 X X 

за фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права (за кожним 

видом): 

X 0 X X 

Податкові зобов'язання X 0 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 

X 0 X X 

Інші зобов'язання X 32872 X X 

Усього зобов'язань X 32872 X X 

Опис: Iншi зобов'язання - 32 872 тис. грн. в т.ч.: 

1. Кошти банкiв - 30 000 

2. Поточнi рахунки юридичних осiб - 638 

3. Поточнi рахунки фiзичних осiб - 260 

4. Строковi кошти - 1 858 

5. Кредиторська заборгованiсть 

за розрахунками з працiвниками - 115 

6. Кредиторська заборгованiсть 

за податками та зборами - 1 

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт) 

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) ТОВ "Аудиторська фiрма 

"АКТИВ-АУДИТ" 

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

особи) 
30785437 

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора м. Київ, вул.Генерала 

Наумова, 23-Б  

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, 

виданого Аудиторською палатою України 
2315 30.03.2001 

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до 

реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних 

учасників ринку цінних паперів** 

000043 П 000043 

12.03.2013 до 

24.02.2016р. 

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності за 2013 рiк  

Думка аудитора*** безумовно-позитивна 

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту). 

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) ТОВ "Аудиторська фiрма 

"АКТИВ-АУДИТ"  

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

особи) 
30785437 

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора м. Київ. вул. Генерала 

Наумова, 23-Б. 



Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та 

аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 
2315 31.03.2001 

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до 

реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних 

учасників ринку цінних паперів** 

000043 П 000043 

12.03.2013 до 24.02.2016р. 

Текст аудиторського висновку (звіту) 
 

НАЦIОНАЛЬНIЙ КОМIСIЇ З ЦIННИХ ПАПЕРIВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ 

ЗВIТ ЩОДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI 

Ми провели аудиторську перевiрку рiчної фiнансової звiтностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"БАНК "ПОРТАЛ" станом на кiнець дня 31 грудня 2013 року, а саме : Звiту про фiнансовий стан. Звiту про прибутки 

та збитки та iнший сукупний дохiд, Звiту про рух грошових коштiв, Звiту про змiни у капiталi, складенi станом на 

кiнець дня 31 грудня 2013 року, а також примiток до звiтiв, що додаються. 

ВИСЛОВЛЕННЯ ДУМКИ 

На нашу думку, подана нижче фiнансова звiтнiсть банку вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах, та повно 

подає фiнансову iнформацiю про банк станом на кiнець дня 31 грудня 2013 року вiдповiдно до вимог мiжнародних 

стандартiв фiнансової звiтностi. 

Фiнансова звiтнiсть достовiрно, в усiх суттєвих аспектах вiдображає дiйсний фiнансовий стан, результати дiяльностi 

та рух грошових коштiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАНК "ПОРТАЛ" на дату її складання.  

ЗВIТ ЩОДО ВИМОГ IНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ АКТIВ 

Згiдно з Вимогами до аудиторського висновку при розкриттi iнформацїї емiтентами цiнних паперiв ( крiм емiтентiв 

облiгацiй мiсцевої позики), затверджених рiшенням державної комiсiї з цiнних паперiв ), затверджених рiшенням 

Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку № 1360 вiд 29.09.2011 року, наводимо наступну iнформацiю. 

1. Вартiсть чистих активiв Банку становить на звiтну дату 123 871 тис. грн.. Вiдповiдно до вимог частини третьої 

статтi 155 Цивiльного кодексу України розмiр чистих активiв товариства не може бути меншим розмiру Статутного 

капiталу (125 000 тис. грн.). Банк новостворений, збитки виникли в результатi всiх реєстрацiйних внескiв, що 

призвело до зменшення вартостi чистих активiв Банку на звiтну дату. 

2. В ходi аудиту не встановленi суттєвi невiдповiдностi мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягає аудиту, та iншою 

iнформацiєю , що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та 

фондового ринку разом з фiнансовою звiтнiстю. 

3. Вiдносно значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової 

звiтностi). оскiльки банк є новоствореним ( зареєстрованим Нацiональним банком України 20.09.2013р.) , значними 

правочинами визначенi такi, що перевищують 10% сплаченого Статутного капiталу Банку - 12 500 тис. грн. Протягом 

звiтного року Банк здiйснював значнi правочини у виглядi надання кредитiв юридичним особам та мiжбанкiвськиж 

кредитiв. Процедура прийняття рiшень вiдповiдала вимогам дiючого законодавства, Статуту Банку та його внутрiшнiх 

нормативних документiв. 

4. Вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства", Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть" у 

Банку створено Службу внутрiшнього аудиту, яка пiдпорядковується Спостережнiй радi. Кандидатура начальника 

Служби внутрiшнього аудиту погоджена на посадi рiшенням Комiсiї з нагляду та регулювання дiяльностi банкiв 

Нацiонального банку України вiд 20.09.2013р. в зв'язку з процесами становлення системи внутрiшнього 

аудитупротягом жовтня- грудня 2013 року Служба внутрiшнього аудиту перевiрки не здiйснювала. спостережна рада 

Банку затвердила план роботи Служби внутрiшнього аудиту на 2014 рiк.  

Принципи корпоративного управлiння знаходяться на стадiї розробки, їх основи викладенi в звiтi емiтента, який 

Банком надається у складi регулярної рiчної iнформацiї емiтента акцiй. 

5. Аудит включав виконання процедур, якi направленi на отримання аудиторських доказiв стосовно сум та iнформацiї, 

яка розкрита у фiнансових звiтах. включаючи оцiнку ризику суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок 

шахрайства або помилки. Аудитори отримали достатнi та прийнятнi докази, що стосуються оцiнених ризикiв 

суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки. За результатами аудиторських процедур ми вважаємо, що 

фiнансова звiтнiсть не мiстить ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства.  

ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО АУДИТОРА (АУДИТОРСЬКУ ФIРМУ) 

1. Повне найменування аудиторської фiрми: 

Твариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "АКТИВ-АУДИТ" 

2. Номер i дата видачi свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, виданого Аудиторською 

палатою України: 

№ 2315 вiд 30.03.2001р. ( продовжено рiшенням АПУ вiд 24.02.2011р. № 228/4 до 24.02.2016р.). 

Номер, серiя. дата видачi Свiдоцтва про внесення до реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити перевiрки 

професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв. виданого Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.  

Серiя П № 000043. строк дiї з 12.03.2013р. до 24.02.2016р. 

Директор ТОВ "АФ "АКТИВ-АУДИТ" - Мнiщенко Володимир Миколайович - сертифiкат аудитора банкiв № 0070 ( 

продовжено рiшенням АПУ вiд 29.10.2009р. до 01.01.2015р.) 

Аудитор - Галицька Галина В'ячеславiвна. сертифiкат аудитора банкiв № 0180 (рiшення АПУ вiд 31.01.2013р.№ 264/2) 

3. Мiсцезнаходження аудиторської фiрми: м. Київ, вул. Генерала Наумова, 23-Б. 



Фактичне мiсце розташування аудиторської фiрми: м. Київ, вул. М. Грiнченка.4 

4. Телефон: (044) 498-56-52, факс (0440521-40-07. 

Аудит здiйснений згiдно з договором № 328 про надання аудиторських послуг з проведення аудиторської перевiрки, 

що укладений 10.10.2013 р. мiж ТОВ "АФ "АКТИВ-АУДИТ" та ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ". 

Аудит здiйснювався в перiод з 11.02.2014р. по 03.04.2014р. 

Додаток:  

- Рiчна фiнансова звiтнiсть Банку. 

03 квiтня 2014 року 



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 0 0 0 

2 0 0 0 

3 0 0 0 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів 

останнього разу?  

 
Так Ні 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X 
 

Акціонери  
 

X 

Депозитарна установа 
 

X 

Інше (запишіть):  Ні 

 

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

участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)? 

 
Так Ні 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  
 

X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків  X 
 

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах 

останнього разу?  

 
Так Ні 

Підняттям карток  
 

X 

Бюлетенями (таємне голосування)  X 
 

Підняттям рук  
 

X 

Інше (запишіть):  Ні 

 

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

 
Так Ні 

Реорганізація  
 

X 

Додатковий випуск акцій 
 

X 

Унесення змін до статуту 
 

X 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства  
 

X 

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства  
 

X 



Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради 
 

X 

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу 
 

X 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) 
 

X 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді 
 

X 

Інше (запишіть):  Ні 

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? 

(так/ні)  
Ні 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ 

Який склад наглядової ради (за наявності)? 

 
(осіб) 

Кількість членів наглядової ради  3 

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві  1 

Кількість представників держави  0 

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій  1 

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?  
8 

 

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)  Банк є новоствореним, який 

розпочав свою дiяльнiсть з жовтня 

2013 року i комiтети, станом на 

звiтну дату, ще не створенi. 

Інші (запишіть)  
 

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? 

(так/ні) 
Так 

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?  

 
Так Ні 

Винагорода є фіксованою сумою  
 

X 

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості 

акцій   
X 



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 

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): Вiдповiдно до чинного законодавства України. X 
 

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі 

своїми правами та обов'язками?  

 
Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх 

документів акціонерного товариства  
X 

 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради 

ознайомили з його правами та обов'язками   
X 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з 

корпоративного управління або фінансового менеджменту)   
X 

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було 

обрано нового члена   
X 

Інше (запишіть)  
 

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або 

введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено 

посаду ревізора / ні) 

так, створено 

ревізійну комісію 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: 

 

кількість членів ревізійної комісії 3 осіб; 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх 

трьох років? 0 

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів 

(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення 

кожного з цих питань?  

 

Загальні 

збори 

акціонерів  

Наглядова 

рада  

Виконавчий 

орган  

Не належить 

до 

компетенції 



жодного 

органу  

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні 

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

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або 

бюджету 
Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 

виконавчого органу 
Ні Так Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 

наглядової ради 
Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 

ревізійної комісії 
Так Ні Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та членів 

виконавчого органу 
Ні Так Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та членів 

наглядової ради 
Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про притягнення до майнової 

відповідальності членів виконавчого органу 
Ні Так Ні Ні 

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій  Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення 

власних акцій  
Так Ні Ні Ні 

Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів  Так Ні 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) Ні 

 

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 

Положення про загальні збори акціонерів  
 

X 

Положення про наглядову раду  X 
 

Положення про виконавчий орган X 
 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства  
 

X 

Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X 
 

Положення про акції акціонерного товариства  
 

X 

Положення про порядок розподілу прибутку  
 

X 

Інше (запишіть):  Банк є новоствореним i частина 

документiв знаходиться в стадiї 

розробки. 

 



Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого 

акціонерного товариства? 

 

Інформація 

розповсюджується 

на загальних 

зборах 

Публікується у 

пресі, 

оприлюднюється 

в 

загальнодоступній 

інформаційній 

базі даних 

НКЦПФР про 

ринок цінних 

паперів  

Документи 

надаються 

для 

ознайомлення 

безпосередньо 

в 

акціонерному 

товаристві 

Копії 

документів 

надаються 

на запит 

акціонера 

Інформація 

розміщується 

на власній 

інтернет-

сторінці 

акціонерного 

товариства 

Фінансова звітність, 

результати діяльності  
Так Так Так Так Так 

Інформація про акціонерів, які 

володіють 10 відсотків та 

більше статутного капіталу  

Ні Так Ні Ні Ні 

Інформація про склад органів 

управління товариства  
Ні Так Ні Ні Ні 

Статут та внутрішні 

документи  
Ні Ні Так Так Ні 

Протоколи загальних зборів 

акціонерів після їх проведення  
Ні Ні Так Так Ні 

Розмір винагороди посадових 

осіб акціонерного товариства  
Ні Ні Ні Ні Ні 

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 

стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так 

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного 

товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років? 

 
Так Ні 

Не проводились взагалі  X 
 

Менше ніж раз на рік  
 

X 

Раз на рік  
 

X 

Частіше ніж раз на рік  
 

X 

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?  

 
Так Ні 

Загальні збори акціонерів 
 

X 

Наглядова рада X 
 

Виконавчий орган 
 

X 

Інше (запишіть) 
 

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? 

(так/ні) Ні 



 

З якої причини було змінено аудитора?  

 
Так Ні 

Не задовольняв професійний рівень  
 

X 

Не задовольняли умови договору з аудитором  
 

X 

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів  
 

X 

Інше (запишіть)  Банк є новоствореним i 

спiвпрацює з аудиторською 

фiрмою перший рiк. 

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного 

товариства в минулому році?  

 
Так Ні 

Ревізійна комісія (ревізор) X 
 

Наглядова рада 
 

X 

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства 
 

X 

Стороння компанія або сторонній консультант 
 

X 

Перевірки не проводились 
 

X 

Інше (запишіть) Банк є новоствореним, який 

розпочав свою дiяльнiсть з жовтня 

2013 року. Аудиторську перевiрку 

за результатами 2013 р. проводила 

аудиторська фiрма ТОВ АФ 

"АКТИВ-АУДИТ". 

 

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

 
Так Ні 

З власної ініціативи  
 

X 

За дорученням загальних зборів  
 

X 

За дорученням наглядової ради  
 

X 

За зверненням виконавчого органу  
 

X 

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

X 

Інше (запишіть)  До затвердження Рiчного звiту 

(рiчної фiнансової звiтностi) ПАТ 

"БАНК "ПОРТАЛ". 

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги 

консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) 

Так 

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ 

КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом 

наступних трьох років? 



 
Так Ні 

Випуск акцій  
 

X 

Випуск депозитарних розписок  
 

X 

Випуск облігацій  
 

X 

Кредити банків  
 

X 

Фінансування з державного і місцевих бюджетів  
 

X 

Інше (запишіть): Банк ще не визначився зi способом залучення iнвестицiй.  
  

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних 

трьох років*?  

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором  
 

Так, плануємо розпочати переговори  
 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році  
 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років  
 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років  
 

Не визначились  X 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж 

протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились 

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у 

депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні 

 

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

управління? (так/ні) Ні 

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного 

управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий:  

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, 

правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено:  

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління 

(принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх 

тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року 

Зазначена iнформацiя вiдсутня. 



Річна фінансова звітність 

Звіт про фінансовий стан (Баланс) 

за станом на 31.12.2013   

  
(число, місяць, 

рік) 
  

 

Назва статті Примітки Звітний рік Попередній рік 

1 2 3 4 

АКТИВИ 

Грошові кошти та їх еквіваленти 6 13147 0 

Кошти обов'язкових резервів банку в Національному 

банку України  
18 0 

Торгові цінні папери 7 0 0 

Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою 

вартістю через прибуток або збиток 
8 0 0 

Кошти в інших банках 9 35359 0 

Кредити та заборгованість клієнтів 10 105035 0 

Цінні папери в портфелі банку на продаж 11 0 0 

Цінні папери в портфелі банку до погашення 12 0 0 

Інвестиції в асоційовані/асоційовані та дочірні2 компанії 13 0 0 

Інвестиційна нерухомість 14 0 0 

Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на 

прибуток  
0 0 

Відстрочений податковий актив 
 

79 0 

Гудвіл 15 0 0 

Основні засоби та нематеріальні активи 16 2775 0 

Інші фінансові активи 17 0 0 

Інші активи 18 329 0 

Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи 

групи вибуття 
19 0 0 

Усього активів 
 

156743 0 

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 

Кошти банків 20 30000 0 

Кошти клієнтів 21 2756 0 

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 0 0 

Інші зобов'язання 26 116 0 



Субординований борг 27 0 0 

Зобов'язання групи вибуття 19 0 0 

Усього зобов'язань 
 

32872 0 

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ 

Статутний капітал 28 125000 0 

Емісійні різниці 28 0 0 

Незареєстровані внески до статутного капіталу 
 

0 0 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 
 

-1129 0 

Резервні та інші фонди банку 
 

0 0 

Резерви переоцінки 29 0 0 

Неконтрольована частка3 
 

0 0 

Усього власного капіталу 
 

123871 0 

Усього зобов'язань та власного капіталу 
 

156743 0 

 

Примітки  

Затверджено до випуску та підписано       
 

20.02.2014 року   Керівник Шульгiн Олег Вiкторович 

        (підпис, ініціали, прізвище) 

Гайова Н.В. 207-48-50   Головний бухгалтер  Гайова Наталiя Вiкторiвна 

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



Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід 

(Звіт про фінансові результати) 

за 2013 рік 

 

Найменування статті Примітки Звітний рік Попередній рік 

1 2 3 4 

Процентні доходи 31 4293 0 

Процентні витрати 31 -766 0 

Чистий процентний дохід/(Чисті процентні 

витрати)  
3527 0 

Комісійні доходи 32 29 0 

Комісійні витрати 32 -23 0 

Результат від операцій з цінними паперами в 

торговому портфелі банку  
0 0 

Результат від операцій з хеджування справедливої 

вартості 
43 0 0 

Результат від переоцінки інших фінансових 

інструментів, що обліковуються за справедливою 

вартістю з визнанням результату переоцінки через 

прибутки або збитки 

 
0 0 

Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку 

на продаж 
11 0 0 

Результат від операцій з іноземною валютою 
 

-15 0 

Результат від переоцінки іноземної валюти 
 

0 0 

Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної 

нерухомості  
0 0 

Доходи/(витрати), які виникають під час первісного 

визнання фінансових активів за процентною ставкою, 

вищою або нижчою, ніж ринкова 

9, 10 0 0 

Витрати/(доходи), які виникають під час первісного 

визнання фінансових зобов'язань за процентною 

ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова 

20, 21, 23 0 0 

Відрахування до резерву під знецінення кредитів та 

коштів в інших банках 
9, 10 -445 0 

Відрахування до резерву під знецінення дебіторської 

заборгованості та інших фінансових активів 
17, 18 -5 0 

Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж 11 0 0 

Знецінення цінних паперів у портфелі банку до 

погашення 
12 0 0 

Відрахування до резервів за зобов'язаннями 24 0 0 

Інші операційні доходи 33 0 0 

Адміністративні та інші операційні витрати 34 4276 0 

Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній 13 0 0 

Прибуток/(збиток) до оподаткування 
 

-1208 0 

Витрати на податок на прибуток 35 78 0 

Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває 
 

-1129 0 



Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
19 0 0 

Прибуток/(збиток) за рік 
 

-1129 0 

ІНШІЙ СУКУПНИЙ ДОХІД: 
 

Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж 
 

0 0 

Переоцінка основних засобів та нематеріальних 

активів  
0 0 

Результат переоцінки за операціями з хеджування 

грошових потоків  
0 0 

Накопичені курсові різниці від перерахунку у валюту 

подання звітності  
0 0 

Частка іншого сукупного прибутку асоційованої 

компанії  
0 0 

Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним 

доходом 
29 0 0 

Інший сукупний дохід після оподаткування за рік 
 

0 0 

Усього сукупного доходу за рік 
 

-1129 0 

  

Прибуток (збиток), що належить: 
 

власникам банку 
 

-1129 0 

неконтрольованій частці 
 

0 0 

  

Усього сукупного доходу, що належить: 
 

власникам банку 
 

-1129 0 

неконтрольованій частці 
 

0 0 

  

Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває: 36 
 

чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 
 

-0.09 0 

скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну 

просту акцію  
-0.09 0 

  

Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої діяльності: 36 
 

чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 
 

0 0 

скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну 

просту акцію  
0 0 

  

Прибуток/(збиток) на акцію, що належить власникам 

банку: 
36 

 

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

-0.09 0 

скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну 

просту акцію за рік  
-0.09 0 

 

Примітки  

Затверджено до випуску та підписано       
 



14.02.2014 року   Керівник Шульгiн Олег Вiкторович 

        (підпис, ініціали, прізвище) 

Гайова Н.В. 207-43-50    Головний бухгалтер  Гайова Наталiя Вiкторiвна 

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



Звіт про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал) 

за 2013 рік 

 

Найменування 

статті 
Примітки 

Належить власникам банку 

Неконтрольована 

частка 

Усього 

власного 

капіталу 
статутний 

капітал 

емісійні 

різниці 

резервні, 

інші фонди 

та резерви 

переоцінки 

нерозподілений 

прибуток 
усього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Залишок на 

кінець періоду, 

що передує 

попередньому 

періоду (до 

перерахунку) 

 
0 0 0 0 0 0 0 

Вплив змін 

облікової 

політики, 

виправлення 

помилок та 

вплив переходу 

на нові та/або 

переглянуті 

стандарти і 

тлумачення 

5 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований 

залишок на 

початок 

попереднього 

періоду 

 
0 0 0 0 0 0 0 

Усього 

сукупного 

доходу 

29 0 0 0 0 0 0 0 

Емісія акцій: 28 
       

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 

Об'єднання 

компаній 
48 0 0 0 0 0 0 0 

Дивіденди 37 0 0 0 0 0 0 0 

Залишок на 

кінець 

попереднього 

періоду 

 
0 0 0 0 0 0 0 

Усього 

сукупного 
29 0 0 0 0 0 0 0 



доходу 

Емісія акцій: 28 
       

номінальна 

вартість  
125000 0 0 0 125000 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 

Об'єднання 

компаній  
0 0 0 0 0 0 0 

Дивіденди 37 0 0 0 0 0 0 0 

Залишок на 

кінець звітного 

періоду 
 

125000 0 -1129 0 123871 0 0 

 

Примітки  

Затверджено до випуску та підписано       
 

07.04.2014 року   Керівник Шульгiн Олег Вiкторович 

        (підпис, ініціали, прізвище) 

Музика А.I. 207-43-50   Головний бухгалтер  Гайова Наталiя Вiкторiвна 

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



Звіт про рух грошових коштів за прямим методом за 2013 рік 

 

Назва статті Примітки Звітний рік Попередній рік 

1 2 3 4 

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: 

Процентні доходи, що отримані 
 

3576 0 

Процентні витрати, що сплачені 
 

-766 0 

Комісійні доходи, що отримані 
 

29 0 

Комісійні витрати, що сплачені 
 

-23 0 

Результат операцій з торговими цінними паперами 
 

0 0 

Результат операцій з фінансовими похідними 

інструментами  
0 0 

Результат операцій з іноземною валютою 
 

-15 0 

Інші отримані операційні доходи 
 

0 0 

Витрати на утримання персоналу, сплачені 
 

-1495 0 

Адміністративні та інші операційні витрати, сплачені 
 

-2574 0 

Податок на прибуток, сплачений 
 

0 0 

Грошові кошти отримані/ (сплачені) від операційної 

діяльності до змін в операційних активах та 

зобов'язаннях 
 

-1268 0 

Зміни в операційних активах та зобов'язаннях 
 

0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення обов'язкових резервів у 

Національному банку України  
-18 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 
 

-35000 0 

Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та 

заборгованості клієнтів  
-105123 0 

Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових 

активів  
0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення інших активів 
 

-303 0 

Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків 
 

30000 0 

Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів 
 

2756 0 

Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних 

паперів, що емітовані банком  
0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) резервів за 

зобов'язаннями  
0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових 

зобов'язань 
9, 17 0 0 

Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) 

від операційної діяльності  
-107688 0 



ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: 

Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж 9, 17 0 0 

Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі 

банку на продаж 
9, 17 0 0 

Придбання цінних паперів у портфелі банку до 

погашення 
10 0 0 

Надходження від погашення цінних паперів у портфелі 

банку до погашення 
10 0 0 

Придбання дочірніх компаній за мінусом отриманих 

грошових коштів 
44 0 0 

Надходження від реалізації дочірньої компанії за 

мінусом сплачених грошових коштів 
17 0 0 

Придбання асоційованих компаній 11 0 0 

Надходження від реалізації асоційованих компаній 11, 17 0 0 

Придбання інвестиційної нерухомості 12 0 0 

Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості 12, 17 0 0 

Придбання основних засобів 14 -2539 0 

Надходження від реалізації основних засобів 14, 17 0 0 

Придбання нематеріальних активів 14 -358 0 

Надходження від вибуття нематеріальних активів 14, 17 0 0 

Дивіденди, що отримані 
 

0 0 

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) 

від інвестиційної діяльності  
-2897 0 

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: 

Емісія простих акцій 26 125000 0 

Емісія привілейованих акцій 26 0 0 

Інші внески акціонерів, крім емісії акцій 26, 27 0 0 

Викуп власних акцій 26 0 0 

Продаж власних акцій 26 0 0 

Отримання субординованого боргу 25 0 0 

Погашення субординованого боргу 25 0 0 

Отримання інших залучених коштів 21 0 0 

Повернення інших залучених коштів 21 0 0 

Додаткові внески в дочірню компанію 44 0 0 

Надходження від продажу частки участі без втрати 

контролю 
17 0 0 

Дивіденди, що виплачені 35 0 0 

Інші виплати акціонерам, крім дивідендів 26, 27 0 0 

Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) 

від фінансової діяльності  
125000 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 

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду 6 13147 0 

 

Примітки  

Затверджено до випуску та підписано       
 

20.02.2014 року   Керівник Шульгiн Олег Вiкторович 

        (підпис, ініціали, прізвище) 

Гайова Н.В. 207-43-50   Головний бухгалтер  Гайова Наталiя Вiкторiвна 
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Звіт про рух грошових коштів за непрямим методом 

за 2013 рік 

 

Назва статті Примітки Звітний рік Попередній рік 

1 2 3 4 

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: 

Прибуток/(збиток) до оподаткування 
 

0 0 

Коригування: 

Знос та амортизація 
 

0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) резервів під знецінення 

активів  
0 0 

Амортизація дисконту/(премії) 
 

0 0 

Результат операцій з торговими цінними паперами 
 

0 0 

Результат операцій з фінансовими похідними 

інструментами  
0 0 

Результат операцій з іноземною валютою 
 

0 0 

(Нараховані доходи) 
 

0 0 

Нараховані витрати 
 

0 0 

Чистий збиток/(прибуток) від інвестиційної діяльності 
 

0 0 

Чистий збиток/(прибуток) від фінансової діяльності 

діяльності  
0 0 

Інший рух коштів, що не є грошовим 
 

0 0 

Чистий грошовий прибуток/(збиток) від 

операційної діяльності до змін в операційних 

активах та зобов'язаннях 
 

0 0 

Зміни в операційних активах та зобов'язаннях 
 

0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення обов'язкових резервів у 

Національному банку України  
0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних 

паперів  
0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових 

активів, що обліковуються за справедливою вартістю з 

визнанням результату переоцінки у фінансових 

результатах 

 
0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках 
 

0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та 

заборгованості клієнтів  
0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових 

активів  
0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення інших активів 
 

0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків 
 

0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів 
 

0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних 

паперів, що емітовані банком  
0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) резервів за 

зобов'язаннями  
0 0 



Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових 

зобов'язань  
0 0 

Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) 

від операційної діяльності до сплати податку на 

прибуток 
 

0 0 

Податок на прибуток, що сплачений 
 

0 0 

Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) 

від операційної діяльності  
0 0 

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: 

Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж 9, 17 0 0 

Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі 

банку на продаж 
9, 17 0 0 

Придбання цінних паперів у портфелі банку до 

погашення 
10 0 0 

Надходження від погашення цінних паперів у портфелі 

банку до погашення 
10 0 0 

Придбання дочірніх компаній за мінусом отриманих 

грошових коштів 
44 0 0 

Надходження від реалізації дочірньої компанії за 

мінусом сплачених грошових коштів 
17 0 0 

Придбання асоційованих компаній 11 0 0 

Надходження від реалізації асоційованих компаній 11, 17 0 0 

Придбання інвестиційної нерухомості 12 0 0 

Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості 12, 17 0 0 

Придбання основних засобів 14 0 0 

Надходження від реалізації основних засобів 14, 17 0 0 

Придбання нематеріальних активів 14 0 0 

Надходження від вибуття нематеріальних активів 14, 17 0 0 

Дивіденди, що отримані 
 

0 0 

Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) 

від інвестиційної діяльності  
0 0 

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: 

Емісія простих акцій 26 0 0 

Емісія привілейованих акцій 26 0 0 

Інші внески акціонерів, крім емісії акцій 26, 27 0 0 

Викуп власних акцій 26 0 0 

Продаж власних акцій 26 0 0 

Отримання субординованого боргу 25 0 0 

Погашення субординованого боргу 25 0 0 

Отримання інших залучених коштів 21 0 0 

Повернення інших залучених коштів 21 0 0 

Додаткові внески в дочірню компанію 44 0 0 

Надходження від продажу частки участі без втрати 

контролю 
17 0 0 



Дивіденди, що виплачені 35 0 0 

Інші виплати акціонерам, крім дивідендів 26, 27 0 0 

Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) 

від фінансової діяльності  
0 0 

Вплив змін офіційного валютного курсу на грошові 

кошти та їх еквіваленти  
0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх 

еквівалентів  
0 0 

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок 

періоду  
0 0 

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду 6 0 0 

 

Примітки  

Затверджено до випуску та підписано       
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