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
5. Інформація про рейтингове агентство

X

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

X

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

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

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

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

X

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

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

X

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

X

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні
папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з
розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним
покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром
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(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)
29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність
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

"Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб" не
складаються в зв'язку з тим, що Банк не приймає участi у створенi
юридичних осiб. "Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря" не
складається в зв'язку з вiдсутнiстю у штатному розкладi Банку посади
корпоративного секретаря. "Iнформацiя про облiгацiї емiтента" не
складається в зв'язку з тим, що Банк не випускав облiгацiї. "Iнформацiя про
iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" не складається в зв'язку з тим, що
Банк не випускав iншi цiннi папери випуск яких пiдлягає реєстрацiї.
"Iнформацiя про похiднi цiннi папери" не складається в зв'язку з тим, що
Банк не випускав похiднi цiннi папери. "Iнформацiя про викуп власних
акцiй протягом звiтного перiоду" не складається, тому що власнi акцiї не
викупалися.
"Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" не
складається тому, що борговi цiннi папери протягом звiтного перiоду ПАТ
«ЮНЕКС БАНК» не випускалися. "Iнформацiя про випуски iпотечних
облiгацiй" та "Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного
покриття: 1) iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його
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спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями
з цим iпотечним покриттям; 2) 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; 3) iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного
покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного
покриття; 4) вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних
облiгацiй за видами iпотечних активiв та iнших активiв на кiнець звiтного
перiоду; 5)вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних
облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi складають iпотечне покриття за
станом на кiнець звiтного року" не складається в зв'язку з тим, що Банк не
випускав iпотечнi облiгацiї. "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" не складається за вiдсутнiстю
таких прострочек. "Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв" не
складається в зв'язку з тим, що Банк не випускав iпотечнi сертифiкати.
"Iнформацiя щодо реестру iпотечних активiв" не складається за
вiдсутнiстю таких активiв. Iнформацiя щодо роздiлiв: "Основнi вiдомостi
про ФОН", "Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН", "Iнформацiя про
осiб, що володiють сертифiкатами ФОН", "Розрахунок вартостi чистих
активiв ФОН", "Правила ФОН" не складається в зв'язку з тим, що Банк не
випускав сертифiкати ФОН. "Вiдомостi про аудиторський висновок (звiт)"
не складається в зв'язку з тим, що емiтент, як публiчне товариство надає
вiдомостi про аудиторський висновок у роздiлi "Текст аудиторського
висновку". Роздiл "Рiчна фiнансова звiтнiсть" не заповнюється в зв‘язку з
вiдображенням iнформацiї в роздiлi "Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена
вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку." "Звiт про
стан об'єкта нерухомостi" не складається, оскiльки Банк не випускав
цiльовi облiгацiї, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами
нерухомостi.
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III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЮНЕКС БАНК"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А01 602826
3. Дата проведення державної реєстрації
03.12.1993
4. Територія (область)
м. Київ
5. Статутний капітал (грн)
292000000
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)
315
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. Органи управлiння: Загальнi збори акцiонерiв,
Спостережна рада, виконавчий орган – Правлiння. Органи контролю: Ревiзiйна комiсiя,
служба внутрiшнього аудиту.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у національній валюті
Головне управлiння Hацiонального банку України по мiсту Києву i Київськiй областi
2) МФО банку
321024
3) поточний рахунок
32005183601
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у іноземній валюті
ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"
5) МФО банку
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300335
6) поточний рахунок
16000318
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
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Надання банкiвських послуг, визначених частиною третьою
статтi 47 Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть"

56

28.10.2011

Опис

Здiйснення валютних операцiй

Нацiональний
Необмежена
банк України

Лiцензiя надає право здiйснювати банкiвськi
операцiї, визначенi частиною третьою статтi 47
Закону України "Про банки i банкiвську
дiяльнiсть". Банк i в подальшому має намiри
продавжувати дiяльнисть згiдно даної лiцензiї

56-2

16.12.2011

Нацiональний
Необмежена
банк України

ПАТ «ЮНЕКС БАНК» i в подальшому планує
надавати послуги, якi є валютними операцiями, на
пiдставi отриманої вiд Нацiонального банку
Опис
України Генеральної лiцензiї на здiйснення
валютних операцiй згiдно Додатку до неї.

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з
торгiвлi цiнними паперами, брокерська дiяльнiсть

Опис

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з
торгiвлi цiнними паперами, дилерська дiяльнiсть

Опис

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiстьi з
торгiвлi цiнними паперами, андеррайтинг

Опис

АГ
580014

30.11.2011

Державна
комiсiя з
цiнних
паперiв та
фондового
ринку

Необмежена

ПАТ "ЮНЕКС БАНК" i в подальшому має намiри
продавжувати дiю даної лiцензiї.

АГ
580015

30.11.2011

Державна
комiсiя з
цiнних
паперiв та
фондового
ринку

Необмежена

ПАТ "ЮНЕКС БАНК" i в подальшому має намiри
продавжувати дiю даної лiцензiї.

АГ
580016

30.11.2011

Державна
комiсiя з
цiнних
паперiв та
фондового
ринку

Необмежена

ПАТ "ЮНЕКС БАНК" i в подальшому має намiри
продавжувати дiю даної лiцензiї
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Професiйна дiяльностi на фондовому ринку - депозитарна
дiяльнiсть. Депозитарна дiяльнiстьi депозитарної установи

АЕ
263368

Опис

Нацiональна
комiсiя з
цiнних
12.10.2013
Необмежена
паперiв та
фондового
ринку

ПАТ "ЮНЕКС БАНК" i в подальшому має намiри
продавжувати дiю даної лiцензiї

15. Інформація про рейтингове агентство

Найменування
рейтингового агентства

Ознака рейтингового
агентства
(уповноважене,
міжнародне)

Дата визначення або
поновлення рейтингової
оцінки емітента або цінних
паперів емітента

Рівень кредитного
рейтингу емітента або
цінних паперів емітента

1

2

3

4

ТОВ «УКРАЇНСЬКЕ
КРЕДИТНОРЕЙТИНГОВЕ
АГЕНТСТВО»

уповноважене рейтингове
агентство

20.12.2013

uaBBB+, прогноз
«стабiльний»

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

Місцезнаходження

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

Акцiонерне товариство
"Кременчукнафтооргсинтез"

00000000

39600 мiсто Кременчуг вул.
Вишговська, буд.3

0

Орендне пiдприємство "Старт"

00000000

32700 мiсто Миколаїв
пров.Первомайський,19а

0

Товариство з додатковою
вiдполвiдальнiстю "ЩЕКАВИЦЯЦЕНТР"

19344989

04071 мiсто Київ
вул.Щекавицька,30/39,офiс 27

0.0013698

Прізвище, ім"я, по батькові
фізичної особи

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

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

Усього

0.0013698

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
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ЧЕЛСI"
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3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
н/д 32692795 н/д
4) рік народження**
0
5) освіта**
н/д
6) стаж керівної роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
н/д
8) дата обрання та термін, на який обрано
19.04.2013 3
9) Опис
Голова Спостережної ради Банку обрана на посаду Загальними зборами акцiонерiв ПАТ
«ЮНЕКС БАНК» (Протокол №29 вiд 19.04.2013). Голова Спостережної ради Банку реалiзує
свої повноваження згiдно Законiв України, Нацiонального банку України, iнших органiв
державної влади, Статуту ПАТ "ЮНЕКС БАНК" та Положення про Спостережну раду
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮНЕКС БАНК". Голова Спостережної
ради органiзовує її роботу, скликає засiдання Спостережної ради та головує на них; у межах
своїх повноважень представляє iнтереси Банку та здiйснює контроль за реалiзацiєю рiшень
Ради та планiв Банку;; готує доповiдь перед Загальними зборами акцiонерiв про дiяльнiсть
Спостережної ради, загальний стан Банку та вжитi заходи, спрямованi на досягнення мети
дiяльностi Банку; пiдтримує постiйнi контакти з iншими органами та посадовими особами
Банку. Спостережна рада Банку здiйснює представництво iнтересiв та захист прав акцiонерiв,
забезпечує ефективнiсть їхнiх iнвестицiй, сприяє реалiзацiї статутних завдань Банку,
розробляє стратегiю, спрямовану на збiльшення прибутковостi та конкурентоспроможностi
Банку, здiйснює контроль за дiяльнiстю Правлiння та її регулювання у найкращих iнтересах
Банку. Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ЮНЕКС БАНК» (Протокол
№29вiд 19.04.2013) не укладати з членами Спостережної ради договорiв, Посадова особа не
отримує винагороди. Керiвник та представники ТОВ «ЧЕЛСI» непогашеної судимостi за
посадовi та корисливi злочини не мають.
* 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
Падалка Дмитро Володимирович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
н/д н/д н/д
4) рік народження**
1965
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5) освіта**
Вища
6) стаж керівної роботи (років)**
20
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПрАТ «СМАРТ-ХОЛДИНГ», керiвник проектiв та програм у сферi матерiального
виробництва
8) дата обрання та термін, на який обрано
19.04.2013 3
9) Опис
Член Спостережної ради Банку реалiзує свої повноваження згiдно Законiв України,
Нацiонального банку України, iнших органiв державної влади, Статуту ПАТ "ЮНЕКС БАНК"
та Положення про Спостережну раду ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ЮНЕКС БАНК". Член Спостережної ради приймає участь у засiданнях Спостережної ради, у
межах своїх повноважень представляє iнтереси Банку, спiльно у складi Спостережної ради
здiйснює контроль за реалiзацiєю рiшень Ради та планiв Банку; приймає участь у пiдготовцi
доповiдi та Звiту перед Загальними зборами акцiонерiв про дiяльнiсть Спостережної ради,
загальний стан Банку та вжитi заходи, спрямованi на досягнення мети дiяльностi Банку; у
межах своїх повноважень пiдтримує контакти з iншими органами та посадовими особами
Банку. Iншi повноваження члена Спостережної ради можуть бути передбаченi Положенням
про Спостережну раду та рiшеннями Загальних зборiв акцiонерiв Банку. Обраний на посаду
Члена Спостережної ради Банку Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ЮНЕКС БАНК»
(Протокол №29 вiд 19.04.2013). Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних
даних. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Посадова особа
здiйснює виконання своїх повноважень та обов‘язкiв без отримання винагороди. Стаж керiвної
роботи – 20 рокiв. Станом на 31.12.2013 року перебував на посадi керiвника проектiв та
програм у сферi матерiального виробництва ПрАТ «СМАРТ-ХОЛДИНГ», вул. Iгорiвська, буд.
7a, м. Київ, 04070. Перелiк попереднiх посад: ФКД ПАТ «Iнпромбанк», м. Київ - начальник
Управлiння активно-пасивних операцiй; АТ «Концерн АВЕК i Ко», м. Харкiв - Вiце-Президент
по Перспективному плануванню та розвитку, Вiце-Президент по фiнансам.
* 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
Почуєв Олексiй Олександрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
н/д н/д н/д
4) рік народження**
1983
5) освіта**
Вища
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6) стаж керівної роботи (років)**
5
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Ккерiвник департаменту корпоративних фiнансiв ПрАТ «СМАРТ-ХОЛДИНГ»
8) дата обрання та термін, на який обрано
19.04.2013 3
9) Опис
Член Спостережної ради Банку реалiзує свої повноваження згiдно Законiв України,
Нацiонального банку України, iнших органiв державної влади, Статуту ПАТ "ЮНЕКС БАНК"
та Положення про Спостережну раду ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ЮНЕКС БАНК". Член Спостережної ради приймає участь у засiданнях Спостережної ради, у
межах своїх повноважень представляє iнтереси Банку, спiльно у складi Спостережної ради
здiйснює контроль за реалiзацiєю рiшень Ради та планiв Банку; приймає участь у пiдготовцi
доповiдi та Звiту перед Загальними зборами акцiонерiв про дiяльнiсть Спостережної ради,
загальний стан Банку та вжитi заходи, спрямованi на досягнення мети дiяльностi Банку; у
межах своїх повноважень пiдтримує контакти з iншими органами та посадовими особами
Банку. Iншi повноваження члена Спостережної ради можуть бути передбаченi Положенням
про Спостережну раду та рiшеннями Загальних зборiв акцiонерiв Банку. Обрана на посаду
Члена Спостережної ради Банку Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ЮНЕКС БАНК»
(Протокол №29 вiд 19.04.2013). Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних
даних. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Посадова особа
здiйснює виконання своїх повноважень та обов'язкiв без отримання винагороди. Стаж керiвної
роботи - 5 рокiв. Станом на 31.12.2013 року займає посаду керiвника департаменту
корпоративних фiнансiв ПрАТ «СМАРТ-ХОЛДИНГ», вул. Iгорiвська 7а, Київ 04070, Україна,
код ЄДРПОУ 34716646. Перелiк попереднiх посад: начальник департаменту корпоративних
фiнансiв ТОВ «ДКХ», керiвник департаменту корпоративних фiнансiв ПрАТ «СМАРТХОЛДИНГ».
* 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
Бойченко Жанна Iванiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
н/д н/д н/д
4) рік народження**
1975
5) освіта**
Вища
6) стаж керівної роботи (років)**
11
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
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ТОВ "Джером Секьюритиз", головний бухгалтер
8) дата обрання та термін, на який обрано
19.04.2013 3
9) Опис
Голова Ревiзiйної комiсiї обирається Загальними зборами акцiонерiв Банку. У своїй дiяльностi
Голова Ревiзiйної комiсiї дотримується Законiв України, нормативно-правових актiв
Нацiонального банку України, iнших органiв державної влади, Статуту ПАТ «ЮНЕКС
БАНК», Положення про Ревiзiйну комiсiю, рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Банку. Голова
Ревiзiйної комiсiї органiзовує роботу Комiсiї, контролює у межах своїх повноважень
дотримання Банком чинного законодавства України, включаючи нормативно-правовi акти
Нацiонального банку України; доповiдає Загальним зборам акцiонерiв та/або Спостережнiй
радi Банку про результати проведених ревiзiй та перевiрок; на засiданнях Ревiзiйної комiсiї
спiльно з членами Комiсiї розглядає звiти внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв та готує вiдповiднi
пропозицiї Загальним зборам акцiонерiв; готує висновки до звiтiв i балансу Банку; виносить на
розгляд Загальних зборiв акцiонерiв та/або Спостережної ради Банку пропозицiї щодо будьяких питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, якi стосуються фiнансової безпеки i
стабiльностi Банку та захисту iнтересiв клiєнтiв; залучає, у разi необхiдностi, до проведення
ревiзiй та перевiрок зовнiшнiх i внутрiшнiх експертiв та аудиторiв; встановлює факти
порушення чинного законодавства України пiд час провадження фiнансового-господарської
дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання
звiтностi. Голова Ревiзiйної комiсiї мають право брати участь iз правом дорадчого голосу в
Загальних зборах акцiонерiв Банку, в засiданнях Спостережної ради Банку та Правлiння Банку.
Посадова особа здiйснює виконання своїх повноважень та обов'язкiв без отримання
винагороди. Обрання на посаду Голови Ревiзiйної комiсiї здiйснено згiдно з рiшенням
Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ЮНЕКС БАНК» (Протокол №29 вiд 19.04.2013). Посадова
особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за посадовi та
корисливi злочини не має. Стаж керiвної роботи – 11 рокiв. Станом на 31.12.2013 року
перебувала на посадi головного бухгалтера ТОВ «Джером Секьюритиз, вул. Iгорiвська, буд.
7a, м. Київ. Попередня посада, що займала - головний бухгалтер ТОВ «Фiнокс».
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди
посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Зайцева Євгенiя Вiкторiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
н/д н/д н/д
4) рік народження**
1970
5) освіта**
Вища
6) стаж керівної роботи (років)**
11
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
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ПрАТ «СМАРТ-ХОЛДИНГ», головний бухгалтер
8) дата обрання та термін, на який обрано
19.04.2013 3
9) Опис
Член Ревiзiйної комiсiї обирається Загальними зборами акцiонерiв Банку. У своїй дiяльностi
член Ревiзiйної комiсiї дотримується Законiв України, нормативно-правових актiв
Нацiонального банку України, iнших органiв державної влади, Статуту Банку, Положення про
Ревiзiйну комiсiю, рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Банку. Член Ревiзiйної комiсiї
контролює у межах своїх повноважень дотримання Банком чинного законодавства України,
включаючи нормативно-правовi акти Нацiонального банку України; на засiданнях Ревiзiйної
комiсiї у складi Комiсiї приймає участь у розглядi звiтiв внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв та
пiдготовцi вiдповiдних пропозицiй Загальним зборам акцiонерiв; приймає участь у пiдготовцi
висновкiв до звiтiв i балансу Банку; у винесеннi на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв та/або
Спостережної ради Банку пропозицiй щодо будь-яких питань, вiднесених до компетенцiї
Ревiзiйної комiсiї, якi стосуються фiнансової безпеки i стабiльностi Банку та захисту iнтересiв
клiєнтiв; у межах своєї компетенцiї встановлює факти порушення чинного законодавства
України пiд час провадження фiнансового-господарської дiяльностi, а також встановленого
порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi. Член Ревiзiйної комiсiї має
право брати участь iз правом дорадчого голосу в Загальних зборах акцiонерiв Банку, у
засiданнях Спостережної ради Банку та Правлiння Банку. Посадова особа здiйснює виконання
своїх повноважень та обов'язкiв без отримання винагороди. Обрання на посаду члена
Ревiзiйної комiсiї здiйснено згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ЮНЕКС
БАНК» (Протокол №29 вiд 19.04.2013). Посадова особа не надала згоди на розкриття
паспортних даних. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Стаж
керiвної роботи - 11 рокiв. Станом на 31.12.2013 року перебувала на посадi головного
бухгалтера ПрАТ «СМАРТ-ХОЛДИНГ», вул. Iгорiвська, буд. 7a, м. Київ, 04070. Попередня
посада, що займала: головний бухгалтер Представництва ТОВ «СМАРТ ГРУП».
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди
посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Молодецька Олена Миколаївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
н/д н/д н/д
4) рік народження**
1982
5) освіта**
Вища
6) стаж керівної роботи (років)**
4
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ «Перше реєстрацiйне бюро», генеральний директор
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8) дата обрання та термін, на який обрано
19.04.2013 3
9) Опис
Член Ревiзiйної комiсiї обирається Загальними зборами акцiонерiв Банку. У своїй дiяльностi
член Ревiзiйної комiсiї дотримується Законiв України, нормативно-правових актiв
Нацiонального банку України, iнших органiв державної влади, Статуту Банку, Положення про
Ревiзiйну комiсiю, рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Банку. Член Ревiзiйної комiсiї
контролює у межах своїх повноважень дотримання Банком чинного законодавства України,
включаючи нормативно-правовi акти Нацiонального банку України; на засiданнях Ревiзiйної
комiсiї у складi Комiсiї приймає участь у розглядi звiтiв внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв та
пiдготовцi вiдповiдних пропозицiй Загальним зборам акцiонерiв; приймає участь у пiдготовцi
висновкiв до звiтiв i балансу Банку; у винесеннi на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв та/або
Спостережної ради Банку пропозицiй щодо будь-яких питань, вiднесених до компетенцiї
Ревiзiйної комiсiї, якi стосуються фiнансової безпеки i стабiльностi Банку та захисту iнтересiв
клiєнтiв; у межах своєї компетенцiї встановлює факти порушення чинного законодавства
України пiд час провадження фiнансового-господарської дiяльностi, а також встановленого
порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi. Член Ревiзiйної комiсiї має
право брати участь iз правом дорадчого голосу в Загальних зборах акцiонерiв Банку, у
засiданнях Спостережної ради Банку та Правлiння Банку. Посадова особа здiйснює виконання
своїх повноважень та обов'язкiв без отримання винагороди. Обрання на посаду члена
Ревiзiйної комiсiї здiйснено згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ЮНЕКС
БАНК» (Протокол №29 вiд 19.04.2013). Посадова особа не надала згоди на розкриття
паспортних даних. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Стаж
керiвної роботи - 4 роки. Станом на 31.12.2013 року перебувала на посадi керiвник
департаменту iнфраструктури i взаєморозрахункiв ПрАТ «СМАРТ ХОЛДИНГ», вул.
Iгорiвська, буд. 7a, м. Київ, 04070. Перелiк попереднiх посад: генеральний директор ТОВ
«Перше реєстрацiйне бюро», директор ТОВ «Фiнокс», заступник директора ТОВ «АФТ»,
заступник директора ТОВ «Фiнком Трейдiнг».
* 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
Бондаренко Олександр Павлович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
н/д н/д н/д
4) рік народження**
1972
5) освіта**
Вища
6) стаж керівної роботи (років)**
16
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ «ЮНЕКС БАНК»,Виконуючий обов‘язки Голови Правлiння
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8) дата обрання та термін, на який обрано
26.11.2012 3
9) Опис
Голова Правлiння органiзовує роботу Правлiння, що здiйснює управлiння поточною
дiяльнiстю Банку, та здiйснює наступнi функцiї: представляє Банк у вiдносинах iз
державними, судовими та iншими органами України та iнших держав, iз пiдприємствами,
установами, органiзацiями будь-яких форм власностi i фiзичними особами в Українi та за її
межами; видає накази та розпорядження з питань дiяльностi Банку; вiдповiдно до чинного
законодавства України про працю приймає на роботу та звiльняє з роботи працiвникiв Банку,
заохочує їх за успiхи в роботi, накладає стягнення за порушення трудової та фiнансової
дисциплiни; встановлює форми оплати працi працiвникiв Банку, визначає розмiри основної та
додаткової заробiтної плати (крiм членiв Правлiння Банку), усiх видiв надбавок та доплат до
заробiтної плати в межах, встановлених чинним законодавством України та внутрiшнiми
нормативними актами Банку; подає Спостережнiй радi Банку пропозицiї щодо умов оплати
працi i матерiального заохочення членiв Правлiння Банку; затверджує умови оплати працi та
матерiального заохочення посадових осiб вiддiлень Банку; укладає вiд iменi Банку угоди
(договори, контракти), у тому числi зовнiшньоекономiчнi, у межах, визначених чинним
законодавством України та Статутом Банку; надає на пiдставi довiреностi право юридичним та
фiзичним особам виступати i здiйснювати, в межах вимог чинного законодавства України та
Статуту Банку, дiї вiд iменi Банку, укладати договори вiд iменi Банку; розподiляє обов'язки
мiж членами Правлiння Банку, в тому числi покладає обов'язки вiдповiдального працiвника
Банку з питань фiнансового монiторингу на одного з членiв Правлiння, погоджуючи
кандидатуру такого працiвника з Нацiональним банком України; вiдповiдає за виконання
покладених на Правлiння Банку обов'язкiв i завдань; вирiшує iншi питання поточної дiяльностi
Банку. Посадова особа отримує винагороду у розмiрi посадового окладу згiдно штатного
розкладу. Обрання на посаду Голови Правлiння здiйснено з 26.11.2012 згiдно з рiшенням
Спостережної ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮНЕКС БАНК»,
(протокол №69 вiд 26.11.2012р.). Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних
даних. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Стаж керiвної роботи
– 16 рокiв. Перелiк попереднiх посад: Виконуючий обов‘язки Голови Правлiння ПАТ
«ЮНЕКС БАНК», Заступник Голови Правлiння ПАТ «ЮНЕКС БАНК», радник Голови
Правлiння АКБ «Юнекс», керуючий фiлiї «Київське регiональне управлiння ТОВ
«Укрпромбанк», м. Київ; керiвник корпоративного бiзнесу, заступник Голови Правлiння –
керiвник корпоративного бiзнесу ВАТ АБ «Приватiнвест»; директор Київської фiлiї – керiвник
корпоративного бiзнесу банку - Київська фiлiя ВАТ АБ «Приватiнвест»; заступник керiвника
корпоративного бiзнесу – начальник управлiння маркетингу, керiвник корпоративного бiзнесу
ВАТ АБ «Приватiнвест»; начальник управлiння депозитно-вкладних операцiй - Запорiзька
обласна дирекцiя «Укрсоцбанк»; начальник управлiння розвитку зарплатних проектiв Запорiзьке регiональне управлiння КБ «Приватбанк». Посадова особа iнших посад не обiймає.
* 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, Член Правлiння ПАТ «ЮНЕКС БАНК»
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Тiмофєєв Анатолiй Вадимович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
н/д н/д н/д
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4) рік народження**
1969
5) освіта**
Вища
6) стаж керівної роботи (років)**
14
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ «Юнекс Банк», радник Голови Правлiння.
8) дата обрання та термін, на який обрано
01.11.2011 необмеженний
9) Опис
Повноваження та обов`язки посадової особи: здiйснювати свою дiяльнiсть в iнтересах Банку,
його клiєнтiв, дiяти добросовiсно; очолювати визначений напрям роботи Банку у вiдповiдностi
до розподiлу обов'язкiв мiж членами Правлiння та спрямовувати дiяльнiсть пiдпорядкованих
структурних пiдроздiлiв Банку; контролювати пiдготовку i своєчасне виконання завдань в
межах питань, що вiдносяться до повноважень окремого члена Правлiння; в межах своїх
повноважень забезпечувати виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Спостережної
ради Банку, вимог законодавчих та пiдзаконних нормативно-правових актiв України в сферi
кредитування, розрахунково-касового обслуговування, зберiгання грошей та iнших
матерiальних цiнностей, внутрiшнього контролю, зовнiшньоекономiчної дiяльностi, роботи з
цiнними паперами, якiсного забезпечення iнтересiв клiєнтiв, а також забезпечувати виконання
iнших завдань поточної дiяльностi Банку; надавати звiти про проведену роботу Зборам та Радi
Банку у порядку, визначеному Статутом Банку, та/або на вимогу вказаних органiв;
дотримуватися всiх встановлених у Банку правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та
збереження банкiвської таємницi, iнформацiї з обмеженим доступом, iнформацiйної полiтики;
у межах своїх повноважень забезпечувати правильнiсть ведення бухгалтерського облiку,
статистичної, податкової та iнших видiв звiтностi в Банку; iншi обов'язки, пов'язанi iз
забезпеченням поточної дiяльностi Банку. Посадова особа отримує винагороду у розмiрi
посадового окладу згiдно штатного розкладу. Обрання на посаду Заступника Голови
Правлiння, члена Правлiння з 01.11.2011 здiйснено згiдно з рiшенням Спостережної ради ПАТ
«ЮНЕКС БАНК» (протокол засiдання Спостережної ради Банку №60 вiд 11.10.2011).
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за
посадовi та корисливi злочини не має. Стаж керiвної роботи – 14 рокiв. Перелiк попереднiх
посад: радник Голови Правлiння ПАТ «Юнекс Банк»; ВАТ «Банк Руский Стандарт» начальник Управлiння фiнансових ринкiв, Член Правлiння; ВАТ «ВТБ Банк» - заступник
начальника Казначейства Фiнансового департаменту; ЗАТ «Внєшторгбанк (Україна)» директор Казначейства; ВАТ Комерцiйний банк «Хрещатик» - начальник Управлiння дилiнгу.
Посадова особа iнших посад не обiймає.
* 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 - вiдповiдальний працiвник з фiнансового монiторингу ПАТ «ЮНЕКС
БАНК».
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кiвак Олексiй Володимирович
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3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
н/д н/д н/д
4) рік народження**
1978
5) освіта**
Вища
6) стаж керівної роботи (років)**
11
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ «ЮНЕКС БАНК», начальник Управлiння фiнансового монiторингу
8) дата обрання та термін, на який обрано
12.08.2009 необмеженний
9) Опис
Вiдповiдальний працiвник Банку, (начальник управлiння фiнансового монiторiнгу), який
очолює внутрiшньобанкiвську систему запобiгання легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв,
одержаних злочинним шляхом, є членом Правлiння Банку за посадою.
Посадова особа виконує свої обов'язки вiдповiдно до вимог чинного законодавства України,
Статуту Банку, нормативно-правових актiв Нацiонального банку України, Положення про
Правлiння ПАТ "ЮНЕКС БАНК", рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Спостережної ради
Банку та посадової iнструкцiї, затвердженої Правлiнням Банку. Повноваження та обов`язки
посадової особи: здiйснювати свою дiяльнiсть в iнтересах Банку, його клiєнтiв, дiяти
добросовiсно; очолювати визначений напрям роботи Банку у вiдповiдностi до розподiлу
обов'язкiв мiж членами Правлiння та спрямовувати дiяльнiсть пiдпорядкованих структурних
пiдроздiлiв Банку; контролювати пiдготовку i своєчасне виконання завдань в межах питань,
що вiдносяться до повноважень окремого члена Правлiння; в межах своїх повноважень
забезпечувати виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Спостережної ради Банку,
вимог законодавчих та пiдзаконних нормативно-правових актiв України в сферi кредитування,
розрахунково-касового обслуговування, зберiгання грошей та iнших матерiальних цiнностей,
внутрiшнього контролю, зовнiшньоекономiчної дiяльностi, роботи з цiнними паперами,
якiсного забезпечення iнтересiв клiєнтiв, а також забезпечувати виконання iнших завдань
поточної дiяльностi Банку; надавати звiти про проведену роботу Зборам та Радi Банку у
порядку, визначеному Статутом Банку, та/або на вимогу вказаних органiв; дотримуватися всiх
встановлених у Банку правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження банкiвської
таємницi, iнформацiї з обмеженим доступом, iнформацiйної полiтики; iншi обов'язки, пов'язанi
iз забезпеченням поточної дiяльностi Банку. Посадова особа отримує винагороду у розмiрi
посадового окладу згiдно штатного розкладу. Призначення на посаду Члена Правлiння вiдповiдального працiвника з фiнансового монiторингу з 12.08.2009 здiйснено згiдно Рiшення
Спостережної ради Банку (протокол № 52 вiд 12.08.2009). Посадова особа не надала згоди на
розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
Стаж керiвної роботи – 11рокiв. Перелiк попереднiх посад: начальник Управлiння фiнансового
монiторингу ПАТ «Юнекс Банк» Наукове – виробничому пiдприємствi «Джерело», м. Київ фiнансовий директор; ВАТ «Райффазен банк Аваль», м. Київ - начальник вiддiлу протидiї та
попередження шахрайств управлiння протидiї та попередження шахрайств та аудиту IТ
служби внутрiшнього аудиту; ВАТ Комерцiйному банку «Надра». Посадова особа iнших
посад не обiймає.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди
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посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Головний бухгалтер – Член Правлiння ПАТ «ЮНЕКС БАНК»
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Шачек Тетяна Володимирiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
н/д н/д н/д
4) рік народження**
1973
5) освіта**
Вища
6) стаж керівної роботи (років)**
15
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
АКБ "Юнекс", заступник головного бухгалтера
8) дата обрання та термін, на який обрано
30.10.2012 необмеженний
9) Опис
Повноваження та обов`язки посадової особи: здiйснювати свою дiяльнiсть в iнтересах Банку,
його клiєнтiв, дiяти добросовiсно; очолювати визначений напрям роботи Банку у вiдповiдностi
до розподiлу обов'язкiв мiж членами Правлiння. Посадова особа здiйснює виконання
обов'язкiв головного бухгалтера вiдповiдно до Законiв України, нормативно-правових актiв
Нацiонального банку України, Статуту Банку, посадової iнструкцiї, iнших нормативноправових актiв та внутрiшнiх документiв Банку. Повноваження та обов‘язки посадової особи:
здiйснення органiзацiї бухгалтерського облiку дiяльностi Банку; визначення облiкової
полiтики Банку на пiдставi правил, встановлених Нацiональним банком України згiдно з
мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi; забезпечення встановлення та пiдтримки
єдиних методологiчних засад бухгалтерського облiку операцiй Банку вiдповiдно до
внутрiшньої облiкової полiтики, органiзацiї внутрiшньобанкiвського контролю, органiзацiя та
контроль згiдно з внутрiшнiми розпорядчими документами щодо розподiлу обов‘язкiв
складання, контролю та надання щоденної, декадної, щомiсячної, квартальної та рiчної
фiнансової та статистичної звiтностi за формами, встановленими НБУ, органами статистики,
податковими органам, фондами, iншими контролюючими органами; розроблення системи та
форми внутрiшнього господарського облiку, звiтностi i контролю господарських операцiй;
органiзацiя контролю правильностi нарахування та своєчасного перерахування податкiв,
зборiв та iнших обов'язкових платежiв; iншi обов'язки, пов'язанi iз забезпеченням органiзацiї
бухгалтерського облiку дiяльностi Банку, визначенi Посадовою iнструкцiєю. Посадова особа
отримує винагороду у розмiрi посадового окладу згiдно штатного розкладу. З 30.10.2012
введено до складу Правлiння ПАТ «ЮНЕКС БАНК» Шачек Т.В. - Головного бухгалтера ПАТ
«ЮНЕКС БАНК» на пiдставi Рiшення Спостережної ради ПАТ «ЮНЕКС БАНК» (протокол
№63 вiд 29.10.2012, о (об) 12-00 год.). Посадова особа не надала згоди на розкриття
паспортних даних. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Стаж
керiвної роботи – 15 рокiв. Перелiк попереднiх посад: заступник головного бухгалтера АКБ
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"Юнекс", м. Київ, заступник головного бухгалтера АКБ "Арма". Посадова особа не працює та
не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. З 04.11.2013 (наказ № 162-01-03-о/с от
01.11.2013), у зв‘язку з лiкарняним Шачек Т.В. на посаду виконуючого обов‘язки головного
бухгалтер призначена Кирилюк Ярослава Миколаївна. Рiк народження: 1967. Освiта: Вища.
Стаж керiвної роботи: 17 рокiв. Найменування пiдприємства та попередня посада, яку
займала: ПАТ "БАНК ПЕРШИЙ", заступник головного бухгалтера - директор департаменту
бухгалтерського облiку та звiтностi.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди
посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
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2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

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

Кількість за видами акцій
Кількість
акцій
(штук)

Від загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

прості
іменні

прості на
привілейовані
пред'явника
іменні

привілейовані
на
пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Голова
Спостережної ради

Товариство з
обмеженою
вiдповiдальнiстю
"ЧЕЛСI"

32692795

18.10.2007

287163237

98.3436

287163237

0

0

0

Член Спостережної
ради

Падалка Дмитро
Володимирович

н/д н/д н/д

15.11.2010

1

0.00000034

1

0

0

0

Член Спостережної
ради

Почуєв Олексiй
Олександрович

н/д н/д н/д

29.07.2013

18

0.0000061

18

0

0

0

Голова Ревiзiйної
комiсiї

Бойченко Жанна
Iванiвна

н/д н/д н/д

04.04.2012

1

0.00000034

1

0

0

0

Член Ревiзiйної
комiсiї

Зайцева Євгенiя
Вiкторiвна

н/д н/д н/д

04.04.2012

1

0.00000034

1

0

0

0

Член Ревiзiйної
комiсiї

Молодецька Олена
Миколаївна

н/д н/д н/д

04.04.2012

1

0.00000034

1

0

0

0

Голова Правлiння

Бондаренко
Олександр
Павлович

н/д н/д н/д

0

0

0

0

0

0

Заступник Голови
правлiння, Член
Правлiння ПАТ
«ЮНЕКС БАНК»

Тiмофєєв Анатолiй
Вадимович

н/д н/д н/д

0

0

0

0

0

0

Член Правлiння вiдповiдальний
працiвник з
фiнансового
монiторингу ПАТ

Кiвак Олексiй
Володимирович

н/д н/д н/д

0

0

0

0

0

0
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«ЮНЕКС БАНК»
Головний
бухгалтер – Член
Правлiння ПАТ
«ЮНЕКС БАНК»

Шачек Тетяна
Володимирiвна

н/д н/д н/д
Усього

0

0

0

0

0

0

287163242

98.3436017

287163242

0

0

0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.
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VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування
юридичної особи

Товариство з
обмеженою
вiдповiдальнiстю
"ЧЕЛСI"
Прізвище, ім'я,
по батькові
фізичної особи*

Кількість
акцій
(штук)

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Дата
внесення
до реєстру

32692795

50065
Дніпропетровська н/д
м. Кривий Рiг
вул.Революцiйна, буд.
17

18.10.2007

287163237

98.3436

Дата
внесення
до реєстру

Кількість
акцій
(штук)

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

Усього

287163237

98.3436

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

Кількість за видами акцій
прості
іменні

287163237

прості на
привілейовані привілейовані
пред'явника
іменні
на пред'явника

0

0

0

Кількість за видами акцій
прості
іменні
287163237

прості на
привілейовані привілейовані
пред'явника
іменні
на пред'явника
0

0

0

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

чергові

позачергові

X

Дата
проведення

19.04.2013

Кворум
зборів**

98.3436006

Опис

Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання Голови та Секретаря лiчильної
комiсiї. 2.Порядок прийняття рiшень рiчними Загальними зборами, прийняття рiшень з питань
порядку (регламенту) проведення Зборiв. 3.Звiт Правлiння Банку про фiнансово-господарську
дiяльнiсть Банку в 2012 роцi, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння Банку. 4.Звiт
Спостережної ради Банку за 2012 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Спостережної
ради. 5.Звiт Ревiзiйної комiсiї Банку за 2012 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту
Ревiзiйної комiсiї. Затвердження висновку Ревiзiйної комiсiї щодо достовiрностi рiчної фiнансової
звiтностi Банку за 2012 рiк. 6.Затвердження аудиторського звiту та висновку щодо перевiрки
фiнансової звiтностi Банку за 2012 рiк. Затвердження заходiв за результатами розгляду висновкiв
аудиторської фiрми. Затвердження рiчного звiту Банку за 2012 рiк. 7.Розподiл прибутку Банку за 2012
рiк. Здiйснення обов‘язкових вiдрахувань до резервного фонду. 8.Попереднє схвалення значних
правочинiв, що можуть вчинятися Банком протягом поточного року. 9.Припинення повноважень
Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Банку. 10.Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Банку. 11. Обрання
Голови Ревiзiйної комiсiї Банку. 12.Затвердження умов договорiв, що укладатимуться з членами
Ревiзiйної комiсiї Банку (в т.ч. встановлення розмiру їх винагороди). 13.Обрання особи, яка
уповноважується на пiдписання договорiв з членами Ревiзiйної комiсiї Банку. 14.Припинення
повноважень Голови та членiв Спостережної ради Банку. 15.Визначення кiлькiсного складу
Спостережної ради Банку. 16.Обрання членiв Спостережної ради Банку. 17.Обрання Голови
Спостережної ради Банку. 18.Затвердження умов договорiв, що укладатимуться з членами
Спостережної ради Банку (в т.ч. встановлення розмiру їх винагороди). 19.Обрання особи, яка
уповноважується на пiдписання договорiв з членами Спостережної ради Банку. 20.Внесення та
затвердження змiн до Статуту Банку. Визначення уповноваженої особи для пiдписання та державної
реєстрацiї змiн до Статуту Банку. По першому питанню порядку денного слухали Голову Загальних
зборiв акцiонерiв - Голову Правлiння Банку - Бондаренка Олександра Павловича, який запропонував
обрати: лiчильну комiсiю у складi. Проект рiшення виноситься на голосування. Голосування
здiйснювалося бюлетенем №1.Одноголосно вирiшили: Обрати лiчильну комiсiю у складi: Голови
комiсiї - начальника вiддiлу внутрiшнього аудиту Банку - Дзiсь Наталiї Георгiївни, секретаря комiсiї головного юрисконсульта юридичного управлiння Банку - Жигунової Юлiї Миколаївни. По другому
питанню порядку денного слухали Голову Загальних зборiв акцiонерiв Бондаренка Олександра
Павловича, який запропонував прийняти рiшення з питань порядку прийняття рiшень рiчними
Загальними зборами, порядку (регламенту) проведення Загальних зборiв акцiонерiв. Проект рiшення
виноситься на голосування. Голосування здiйснювалося бюлетенем №2. Одноголосно вирiшили:
Прийняти запропоноване: основнi доповiдi при обговореннi питань порядку денного – до 20 хвилин;
спiвдоповiдь – до 10 хвилин; виступи в дебатах - до 7 хвилин; вiдповiдi на запитання - до 3 хвилин.
Через кожнi 2 години роботи Загальних зборiв – перерва до 30 хвилин. В ходi Загальних Зборiв може
бути оголошено перерву на нiч до наступного дня. Рiшення про оголошення перерви до наступного
дня приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi в Загальних
зборах. Заяви для надання слова по питанням порядку денного надавати письмово Секретарю зборiв,
який буде проводити їх реєстрацiю та складати список виступаючих по кожному питанню в порядку
надходження заяв. Питання до доповiдачiв i спiвдоповiдачiв подавати письмово Секретарю зборiв.
Питання, якi будуть подаватися до секретаря, повиннi бути пiдписаними. Питання подавати тiльки по
питаннях порядку денного. Виступаючим в обговореннях питань не задавати. Порядок голосування
на зборах з питань порядку денного: голосування з використанням бюлетенiв для голосування.
Порядок голосування по процедурним питанням: голосування вiдкрите, шляхом пiдняття
реєстрацiйних карток. По третьому питанню порядку денного слухали Голову Загальних зборiв
акцiонерiв - Бондаренка Олександра Павловича, який проiнформував Загальнi збори акцiонерiв про
результати дiяльностi Банку у 2012 роцi та оголосив звiт Правлiння Банку за 2012 рiк. Виступаючи
далi Бондаренко Олександр Павлович запропонував Загальним зборам акцiонерiв затвердити Звiт
Правлiння Банку про фiнансово-господарську дiяльнiсть Банку в 2012 роцi та визнати роботу
Правлiння Банку за перiод з 01.01.2012 по 31.12.2012 задовiльною. Проект рiшення виноситься на
голосування. Голосування здiйснювалося бюлетенем №3. Одноголосно вирiшили: Затвердити Звiт
Правлiння Банку про фiнансово-господарську дiяльнiсть Банку в 2012 роцi. Визнати роботу
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Правлiння Банку за перiод з 01.01.2012 по 31.12.2012 задовiльною. По четвертому питанню порядку
денного слухали Члена Спостережної ради Банку Падалку Дмитра Володимировича, який оголосив
звiт Спостережної ради Банку про проведену роботу у 2012 роцi. Далi, Голова Загальних зборiв
акцiонерiв - Бондаренко Олександр Павлович, запропонував затвердити Звiт Спостережної ради
Банку та визнати роботу Спостережної ради Банку за перiод з 01.01.2012 по 31.12.2012 задовiльною.
Проект рiшення виноситься на голосування. Голосування здiйснювалося бюлетенем №4.
Одноголосно вирiшили: Затвердити Звiт Спостережної ради Банку та визнати роботу Спостережної
ради Банку за перiод з 01.01.2012 по 31.12.2012 задовiльною. По п‘ятому питанню порядку денного
слухали: Голову Загальних зборiв акцiонерiв - Голову Правлiння Банку - Бондаренка Олександра
Павловича, який доповiв, що Ревiзiйною комiсiєю була проведена перевiрка фiнансового звiту Банку
за 2012 рiк. Далi, Голова Ревiзiйної комiсiї Банку Бойченко Жанна Iванiвна оголосила Звiт та
Висновок Ревiзiйної комiсiї щодо достовiрностi рiчної фiнансової звiтностi Банку за 2012 рiк Голова
Загальних зборiв акцiонерiв запропонував затвердити Звiт та Висновок Ревiзiйної комiсiї банку.
Визнати роботу Ревiзiйної комiсiї Банку за перiод з 01.01.2012 по 31.12.2012 задовiльною. .
Голосування здiйснювалося бюлетенем №5. Одноголосно вирiшили: Затвердити Звiт та Висновок
Ревiзiйної комiсiї банку щодо достовiрностi рiчної фiнансової звiтностi Банку за 2012 рiк. Визнати
роботу Ревiзiйної комiсiї Банку за перiод з 01.01.2012 по 31.12.2012 задовiльною. По шостому
питанню порядку денного слухали Голову Загальних зборiв акцiонерiв - Бондаренка Олександра
Павловича, який ознайомив присутнiх з аудиторським висновком щодо перевiрки фiнансової
звiтностi Банку за 2012 рiк, та запропонував, за рекомендацiями Спостережної ради, не розробляти
план заходiв у зв'язку з вiдсутнiстю в аудиторському висновку зауважень та рекомендацiй щодо
дiяльностi Банку. Проект рiшення виноситься на голосування. Голосування здiйснювалося бюлетенем
№6. Одноголосно вирiшили: 6.1. Затвердити аудиторський звiт та висновок щодо перевiрки
фiнансової звiтностi Банку за 2012 рiк. План заходiв за результатами розгляду аудиторського звiту та
висновку не затверджувати у зв'язку з вiдсутнiстю в ньому зауважень та рекомендацiй щодо
дiяльностi Банку. Також, виступаючи далi, Бондаренко Олександр Павлович запропонував затвердити
рiчний фiнансовий звiт банку за 2012 рiк Проект рiшення виноситься на голосування. Голосування
здiйснювалося бюлетенем №6. Одноголосно вирiшили: 6.2. Затвердити рiчний фiнансовий звiт Банку
за 2012 рiк. По сьомому питанню порядку денного слухали Голову Загальних зборiв акцiонерiв Бондаренка Олександра Павловича, який проiнформував Загальнi збори акцiонерiв про прибуток, що
вiдображений за регiстрами бухгалтерського облiку у 2012 роцi у розмiрi 300 053,67 грн. (триста
тисяч п‘ятдесят три гривнi 67 коп.). Бондаренко О.П.. звернув увагу акцiонерiв, що Ревiзiйна комiсiя у
Висновку Ревiзiйної комiсiї Банку запропонувала розподiлити прибуток, що вiдображений за
регiстрами бухгалтерського облiку у 2012 роцi наступним чином: 5% прибутку – 15 002,68 грн. направити до Резервного фонду Банку. Залишок - 285 050,99 грн. - направити на збiльшення власного
капiталу Банку. Проект рiшення виноситься на голосування. Голосування здiйснювалося бюлетенем
№7. Одноголосно вирiшили: Розподiлити прибуток, що вiдображений за регiстрами бухгалтерського
облiку у 2012 роцi наступним чином: 5% прибутку – 15 002,68 грн. - направити до Резервного фонду
Банку. Залишок - 285 050,99 грн. - направити на збiльшення власного капiталу Банку. По восьмому
питанню порядку денного слухали Голову Загальних зборiв акцiонерiв - Бондаренка Олександра
Павловича, який запропонував Загальним зборам акцiонерiв прийняти рiшення про попереднє
схвалення значних правочинiв. Проект рiшення виноситься на голосування. Голосування
здiйснювалося бюлетенем №8. Рiшення приймається бiльш як 50 вiдсотками голосiв акцiонерiв Банку
вiд їх загальної кiлькостi. Одноголосно вирiшили: Прийняти рiшення про попереднє схвалення
значних правочинiв: щодо залучення Банком коштiв; щодо розмiщення Банком коштiв; щодо
фiнансування пiд вiдступлення права грошової вимоги (факторинг); щодо вiдступлення прав вимог;
щодо переведення боргу; щодо передачi в заставу (iпотеку) майна Банка, що можуть вчинятися
Банком протягом поточного 2013 року, за умови попереднього погодження такого правочину
Спостережною радою Банку. Гранична сукупна вартiсть за такими правочинами не може
перевищувати 200 % вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку. По
дев‘ятому питанню порядку денного слухали Голову Загальних зборiв акцiонерiв - Бондаренка
Олександра Павловича, який повiдомив, що до складу Ревiзiйної комiсiї Банку входять: Бойченко
Жанна Iванiвна; Зайцева Євгенiя Вiкторiвна; Молодецька Олена Миколаївна. Виступаючи далi,
Бондаренко О.П. нагадав, що згiдно з статтею 73 Роздiлу XIV Закону України "Про акцiонернi
товариства" «…Строк повноважень членiв ревiзiйної комiсiї (ревiзора) встановлюється на перiод до
дати проведення чергових рiчних загальних зборiв…» та запропонував припинити повноваження
членiв Ревiзiйної комiсiї, що була сформована на рiчних Загальних зборах акцiонерiв Банку
06.04.2012. В зв‘язку з тим, що рiшення Загальних зборiв акцiонерiв про припинення повноважень
може прийматися тiльки стосовно всiх членiв Ревiзiйної комiсiї, Голова Загальних зборiв акцiонерiв
Банку - Бондаренко Олександр Павлович поставив на голосування пропозицiю з 19.04.2013
припинити повноваження всiх членiв Ревiзiйної комiсiї. . Голосування здiйснювалося бюлетенем №9
Одноголосно вирiшили: З 19.04.2013 припинити повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї, а саме:
Бойченко Жанни Iванiвни - Голови Ревiзiйної комiсiї Банку; Зайцевої Євгенiї Вiкторiвни - члена
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Ревiзiйної комiсiї Банку; Молодецької Олени Миколаївни - члена Ревiзiйної комiсiї Банку. По
десятому питанню порядку денного слухали Голову Загальних зборiв акцiонерiв - Бондаренка О.П.,
який нагадав присутнiм, що обрання членiв Ревiзiйної комiсiї публiчного акцiонерного товариства
здiйснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. В зв‘язку з чим, по даному пункту
питання запропоновано обрати новий склад Ревiзiйної комiсiї шляхом кумулятивного голосування у
кiлькостi трьох осiб на строк 3 (три) роки з наступних кандидатiв: Бойченко Жанни Iванiвни, Зайцевої
Євгенiї Вiкторiвни, Молодецької Олени Миколаївни. Письмовi заяви про згоду на обрання членами
(Головою) Ревiзiйної комiсiї та представником члена (Голови) Ревiзiйної комiсiї наданi. Голосування
здiйснювалося бюлетенем №10 За результатами кумулятивного голосування вирiшили До складу
Ревiзiйної комiсiї Банку, що приступить до виконання своїх повноважень з 19.04.2013 строком на 3
(три) роки обранi: Бойченко Жанна Iванiвна, Зайцева Євгенiя Вiкторiвна, Молодецька Олена
Миколаївна . По одинадцятому питанню порядку денного слухали Голову Загальних зборiв
акцiонерiв - Бондаренка О.П., який повiдомив, що на посаду Голови Ревiзiйної комiсiї Банку висунута
кандидатура Бойченко Жанни Iванiвни. Проект рiшення виноситься на голосування. Голосування
здiйснювалося бюлетенем №11 Одноголосно вирiшили: Обрати Головою Ревiзiйної комiсiї Банку
Бойченко Жанну Iванiвну. По дванадцятому питанню порядку денного слухали Голову Загальних
зборiв акцiонерiв - Бондаренка О.П., який повiдомив, що вiд акцiонерiв Банку надiйшла пропозицiя не
укладати договори з членами Ревiзiйної комiсiї. Проект рiшення виноситься на голосування.
Голосування здiйснювалося бюлетенем №12. Одноголосно вирiшили: З членами Ревiзiйної комiсiї
Банку договори не укладати. По тринадцятому питанню порядку денного слухали: Голову Загальних
зборiв акцiонерiв - Бондаренка О.П., який повiдомив, що в зв‘язку з тим, що прийнято рiшення не
укладати договори з членами Ревiзiйної комiсiї, пропонується особу, яка уповноважується на
пiдписання договорiв з членами Ревiзiйної комiсiї Банку – не обирати. Проект рiшення виноситься на
голосування. Голосування здiйснювалося бюлетенем №13 Одноголосно вирiшили: Особу, яка
уповноважується на пiдписання договорiв з членами Ревiзiйної комiсiї Банку – не обирати. По
чотирнадцятому питанню порядку денного слухали Голову Загальних зборiв акцiонерiв - Бондаренка
Олександра Павловича, який повiдомив, що до складу Спостережної ради Банку входять: Товариство
з обмеженою вiдповiдальнiстю «ЧЕЛСI» - акцiонер Банку - Голова Спостережної ради Банку;
Ломанова Оксана Олексiївна - акцiонер Банку - член Спостережної ради Банку; Падалка Дмитро
Володимирович - акцiонер Банку - член Спостережної ради Банку. Виступаючи далi, Бондаренко О.П.
повiдомив, що акцiонерами Банку було запропоновано достроково припинити повноваження членiв
Спостережної ради, що була сформована на рiчних Загальних зборах акцiонерiв Банку 06.04.2012. В
зв‘язку з тим, що рiшення Загальних зборiв акцiонерiв про дострокове припинення повноважень може
прийматися тiльки стосовно всiх членiв Спостережної ради, Голова Загальних зборiв акцiонерiв
Банку - Бондаренко Олександр Павлович поставив на голосування пропозицiю акцiонерiв достроково
припинити повноваження всiх членiв Спостережної ради. . Голосування здiйснювалося бюлетенем
№14. Одноголосно вирiшили: Достроково припинити повноваження членiв Спостережної ради, а
саме: ТОВ «ЧЕЛСI» - Голови Спостережної ради Банку; Ломанової Оксани Олексiївни - члена
Спостережної ради Банку; Падалки Дмитра Володимировича - члена Спостережної ради Банку По
п‘ятнадцятому питанню порядку денного слухали Голову Загальних зборiв акцiонерiв Банку Бондаренка О.П., який повiдомив, що вiд акцiонерiв Банку надiйшла пропозицiя встановити
кiлькiсний склад Спостережної ради Банку у кiлькостi 3 (трьох) осiб строком на 3 (три) роки. Проект
рiшення виноситься на голосування. Голосування здiйснювалося бюлетенем №15. Одноголосно
вирiшили: Встановити кiлькiсний склад Спостережної ради Банку у кiлькостi 3 (трьох) осiб строком
на 3 (три) роки. По шiстнадцятому питанню порядку денного слухали: Голову Загальних зборiв
акцiонерiв - Бондаренка Олександра Павловича, який нагадав, що обрання членiв Спостережної ради
публiчного акцiонерного товариства здiйснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. В
зв‘язку з чим по даному пункту питання запропоновано обрати новий склад Спостережної Ради Банку
шляхом кумулятивного голосування у кiлькостi трьох осiб термiном на три роки з наступних
кандидатiв: Падалки Дмитра Володимировича - акцiонера Банку; Почуєва Олексiя Олександровича акцiонера Банку; товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «ЧЕЛСI» - акцiонера Банку, що має намiр
уповноважити представляти свої iнтереси в Спостережної Радi Банку Нусiнова Володимира Яковича акцiонера Банку. Письмовi заяви про згоду на обрання членами (Головою) Спостережної ради та
представником члена (Голови) Спостережної ради наданi. Голосування здiйснювалося бюлетенем
№16. За результатами кумулятивного голосування вирiшили: До складу Спостережної Ради Банку,
що приступить до виконання своїх повноважень з 19.04.2013, строком на три роки обранi: товариство
з обмеженою вiдповiдальнiстю «ЧЕЛСI» що має намiр уповноважити представляти свої iнтереси в
Спостережної Радi Банку Нусiнова Володимира Яковича - акцiонер Банку, Почуєв Олексiй
Олександрович - акцiонер Банку, Падалка Дмитро Володимирович - акцiонер Банку. По сiмнадцятому
питанню порядку денного слухали Голову Загальних зборiв акцiонерiв - Бондаренка Олександра
Павловича, який повiдомив, що на посаду Голови Спостережної ради Банку висунута кандидатура
товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «ЧЕЛСI». Проект рiшення виноситься на голосування.
Голосування здiйснювалося бюлетенем №17 Одноголосно вирiшили: Обрати Головою Спостережної
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ради Банку товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «ЧЕЛСI». По вiсiмнадцятому питанню порядку
денного слухали Голову Загальних зборiв акцiонерiв - Бондаренка Олександра Павловича, який
повiдомив, що вiд акцiонерiв Банку надiйшла пропозицiя не укладати договори з членами
Спостережної ради. Проект рiшення виноситься на голосування. Голосування здiйснювалося
бюлетенем №18 Одноголосно вирiшили: З членами Спостережної ради Банку договори не укладати.
По дев‘ятнадцятому питанню порядку денного слухали: Голову Загальних зборiв акцiонерiв Бондаренка О.П., який повiдомив, що в зв‘язку з тим, що прийнято рiшення не укладати договори з
членами Спостережної ради Банку, пропонується особу, яка уповноважується на пiдписання
договорiв з членами Спостережної ради Банку – не обирати. Проект рiшення виноситься на
голосування. Голосування здiйснювалося бюлетенем №19 Одноголосно вирiшили: Особу, яка
уповноважується на пiдписання договорiв з членами Спостережної ради Банку – не обирати. По
двадцятому питанню порядку денного слухали Голову Загальних зборiв акцiонерiв - Бондаренка О.П.,
який повiдомив, що акцiонер Банку товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «ЧЕЛСI»
запропонував внести змiни до Статуту Банку шляхом оформлення їх у виглядi окремого додатку.
Рiшення з цього питання приймається бiльш як ? (трьома чвертями) голосiв акцiонерiв, що
зареєструвалися для участi у Загальних зборах акцiонерiв. Проект рiшення виноситься на
голосування. Голосування з здiйснювалося бюлетенем №20. Одноголосно вирiшили: 20.1. Внести
Змiни до Статуту Банку шляхом оформлення їх у виглядi окремого додатку. Також, Голова Загальних
зборiв акцiонерiв запропонував визначити уповноваженою особою для пiдписання та державної
реєстрацiї змiн до Статуту Банку - Голову Правлiння Банку - Бондаренка Олександра Павловича.
Проект рiшення виноситься на голосування. Голосування здiйснювалося бюлетенем №20.
Одноголосно вирiшили: 20.2. Визначити уповноваженою особою для пiдписання та державної
реєстрацiї Змiн до Статуту Банку - Голову Правлiння Банку - Бондаренка Олександра Павловича.
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9. Інформація про дивіденди
За результатами звітнього періоду

За результатами періоду, що передував
звітньому

за простими
акціями

за привілейованими
акціями

за простими
акціями

за привілейованими
акціями

Сума нарахованих
дивідендів, грн.

0

0

0

0

Нарахування
дивідендів на одну
акцію, грн.

0

0

0

0

Сума виплачених
дивідендів, грн.

0

0

0

0

Дата складання
переліку осіб, які
мають право на
отримання
дивідендів
Дата виплати
дивідендів

Опис

За результатами звiтного перiоду дивiденди не нараховувались та не сплачувались.
Вiдповiдно до рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ЮНЕКС БАНК» вiд 18.04.2014
прибуток, що вiдображений за регiстрами бухгалтерського облiку у 2013 роцi у розмiрi 1 431
784,08 грн. (один мiльйон чотириста тридцять одна тисяча сiмсот вiсiмдесят чотири гривнi 08
копiйок) розподiлено наступним чином: 5% прибутку – 71 589,20 грн. - направлено до
Резервного фонду Банку; залишок - 1 360 194,88 грн. - направлено на збiльшення власного
капiталу Банку.
За результатами перiоду, що передував звiтному, дивiденди не нараховувались та не
сплачувались. Вiдповiдно до рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ЮНЕКС БАНК»
вiд 19.04.2013 прибуток, що вiдображений за регiстрами бухгалтерського облiку у 2012 роцi у
розмiрi 300 053,67 грн. (триста тисяч п‘ятдесят три гривнi 67 коп.) розподiлено наступним чином:
5% прибутку – 15 002,68 грн. - направлено до Резервного фонду Банку; залишок - 285 050,99 грн.
- направлено на збiльшення власного капiталу Банку.
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IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або Аудиторська фiрма ТОВ "Iнтер-аудит"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

30634365

Місцезнаходження

01023 м. Київ н/д мiсто Київ б-р Л. Українки, буд. 10, к. 61

Номер ліцензії або іншого документа на цей 2248
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Аудиторська Палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

26.01.2001

Міжміський код та телефон

044501-15-11

Факс

044501-64-67

Вид діяльності

Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту

Опис

Аудиторська фiрма ТОВ "Iнтер-аудит" має: Свiдоцтво про внесення в
Реєстр суб'єктiв аудиторської дiяльностi вiд 26.01.2001 р. №2248
(продовжено рiшенням Аудиторської палати України вiд 04.11.10 р.
№221/3 - до 04.11.15р.); Свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторiв
та аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки
фiнансових установ, що здiйснюють дiяльнiсть на ринку цiнних
паперiв вiд 01.02.07 р. Серiя АБ № 000020 (строком дiї до 04.11.15р.);
Сертифiкат аудитора банкiв Аудиторської палати України №0019
(термiн чинностi продовжено Рiшенням Аудиторської палати України
вiд 29.10.2009 № 207/2 - до 01.01.15); Свiдоцтво Нацiонального банку
України на право здiйснення аудиту банкiв вiд 30.08.2007 року
№0000018 (строк дiї продовжено рiшенням Комiтету з питань аудиту
банкiв 03.12.2009 р. №18 - до 01.01.15). Свiдоцтво Нацiонального
банку України про включення до Реєстру аудиторських фiрм, якi
мають право на проведення аудиторських перевiрок банкiв вiд
17.09.2012 року №0000007 (строком дiї до 17.09.2017 року) Дата i
номер договору на проведення аудиту: №689 вiд 29 жовтня 2013 року

Повне найменування юридичної особи або ТОВ «УКРАЇНСЬКЕ КРЕДИТНО-РЕЙТИНГОВЕ АГЕНТСТВО»
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

36049978

Місцезнаходження

01011 м. Київ н/д мiсто Київ вул. Панаса Мирного, буд.16/13 «А»

Номер ліцензії або іншого документа на цей 7
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

10.04.2012

Міжміський код та телефон

044200-10-31

Факс

44200-10-32

Вид діяльності

Визначення кредитних рейтингiв пiдприємствам, банкам, страховим
компанiям, органам мiсцевого самоврядування за Нацiональною
рейтинговою шкалою

Опис

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "УКРАЇНСЬКЕ
КРЕДИТНО-РЕЙТИНГОВЕ АГЕНТСТВО" здiйснює визначення
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кредитного рейтингу емiтента на пiдставi Договору № В-20131206UNXB-01 вiд 06.12.2013.
Повне найменування юридичної особи або Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ДЖЕРОМ
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи СЕКЬЮРИТИЗ"
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

24747790

Місцезнаходження

04070 м. Київ н/д мiсто Київ вул. Iгорiвська, 7 лiт "А"

Номер ліцензії або іншого документа на цей АЕ №263475
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

01.10.2013

Міжміський код та телефон

044590-30-07

Факс

044590-30-09

Вид діяльності

Юридична особа, яка здiйснює професiйну дiяльнiсть на фондовому
ринку - депозитарну дiяльнiсть. Депозитарна дiяльнiсть депозитарної
установи

Опис

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ДЖЕРОМ
СЕКЬЮРИТИЗ" здiйснює обслуговування емiтента на пiдставi
Договору №Е-8 про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах власникам
iменних цiнних паперiв випуску, що дематерiалiзується вiд 07.10.2010

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

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

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

Номер ліцензії або іншого документа на цей 2092
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

01.10.2013

Міжміський код та телефон

044 377-72-65

Факс

044 279-12-49

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiю

Опис

ПАТ «Нацiональний депозитарiй України» (далi - Центральний
депозитарiй), набув статусу Центрального депозитарiю з дня
реєстрацiї Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового
ринку в установленому порядку Правил Центрального депозитарiю
(решение Комиссии от 01.10.2013 № 2092). Центральний депозитарiй
надає Емiтенту послуги згiдно Заяви №ОВ-100 вiд 16.10.2013 про
приєднання до Умов Договору про обслуговування випускiв цiнних
паперiв. Емiтент, як депозитарна установа отримує послуги вiд
Центрального депозитарiю згiдно Депозитарного договору №Д-253/ц
вiд 28.10.2013р.

Повне найменування юридичної особи або ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОМИСЛОВО
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС»
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Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

22134155

Місцезнаходження

69001 Запорізька н/д м. Запорiжжя вул. Сергiя Тюленiна, будинок 23

Номер ліцензії або іншого документа на цей №546908-546920
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг

Дата видачі ліцензії або іншого документа

12.10.2010

Міжміський код та телефон

061242514

Факс

061242514

Вид діяльності

65.12 Iншi види страхування, крiм страхування життя, 65.20
Перестрахування

Опис

Надає послуги по страхуванню ризикiв неповернення кредитiв та
страхуванню власного та орендованого майна банку. Також
заключено договори на страхування цивiльної вiдповiдальностi
власникiв авто, медичне страхування.
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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

20.08.2010

687/1/10

Державна комiсiя з
цiнних паперiв та
фондового ринку

UA4000085542

Акція проста
бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні

1.0

292000000

292000000

100

Опис

На звiтну дату акцiї Банку знаходилися у бiржовому спiску ПрАТ "Приднiпровська фондова бiржа", як позалiстинговi цiннi папери. Цiннi
папери Банку вiльно обертаються на фондовому ринку України. Торгiвля ними здiйснюється як на неорганiзованому фондовому ринку
України, так i на ПрАТ "Приднiпровська фондова бiржа". Фiнансовi ресурси, що були залученi вiд додаткового розмiщення акцiй, направленi
на збiльшення статутного капiталу та були використанi на кредитування юридичних та фiзичних осiб. Додаткове розмiщення акцiй надало
змогу розширити коло банкiвських послуг, що надає ПАТ"ЮНЕКС БАНК" та виконати вимоги нормативно-правових актiв Нацiонального
банку України.
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XI. Опис бізнесу
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЮНЕКС БАНК" є правонаступником Акцiонерного
комерцiйного банку «Юнекс» (рiшенням установчих зборiв «Акцiонерно-комерцiйного
«Транскредобанку» (протокол вiд 09 грудня 1994 року) банк змiнив назву на Акцiонерний
комерцiйний банк «Юнекс»). Акцiонерний комерцiйний банк «Юнекс» є в свою чергу
правонаступником «Акцiонерно-комерцiйного «Транскредобанку», зареєстрованого
Нацiональним банком України 3 грудня 1993 року за реєстрацiйним №216.
12.11.2010 позачерговими загальними зборами акцiонерiв прийнято рiшення щодо змiни
найменування банку на Публiчне акцiонерне товариство "Юнекс Банк" у зв'язку з приведенням
дiяльностi у вiдповiднiсть до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" (протокол № 26).
06.04.2012 на виконання наказу Мiнiстерства юстицiї України "Про затвердження Вимог щодо
написання найменування юридичної особи або її вiдокремленого пiдроздiлу" № 368/5 вiд
05.03.2012 банком на пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 28)
змiнено написання найменування банку великими лiтерами - ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ЮНЕКС БАНК". 10 червня 2013 року Банком отримано свiдоцтво на знак для
товарiв та послуг № 172050 та свiдоцтво на знак для товарiв та послуг № 172051, виданi
Державною службою iнтелектуальної власностi України, якi пiдтверджують реєстрацiю логотипiв
власної системи внутрiшньобанкiвських переказiв - UE, UE Unite Express MONEY TRANSFERS$;
24 грудня 2013 року Банком вiдкрито Київське вiддiлення № 9.
Станом на 01 сiчня 2014 року в Банку дiяла органiзацiйна структура, яка затверджена рiшенням
Правлiнням ПАТ "ЮНЕКС БАНК", протокол № 12 вiд 07.02.2013р.
Вищим органом управлiння Банку є Загальнi збори акцiонерiв, яким пiдзвiтнi Спостережна рада
Банку, Ревiзiйна комiсiя, Правлiння Банку. До компетенцiї Загальних зборiв належить: прийняття
рiшень щодо визначення основних напрямкiв дiяльностi Банку i затвердження звiтiв про їх
виконання. Внесення змiн та доповнень до Статуту Банку. Припинення дiяльностi банку.
Затвердження рiчних результатiв дiяльностi Банку. Розподiл прибутку.
Спостережна Рада представляє iнтереси акцiонерiв у перiод мiж проведенням Загальних зборiв,
здiйснює контроль за дiяльнiстю Правлiння та захист прав усiх акцiонерiв. Склад Спостережної
Ради на 01 сiчня 2014 року - три особи: Голова Спостережної ради та два члена Спостережної
ради. До складу Спостережної ради протягом звiтного року входили:
В перiод з 01.01.2013 до 19.04.2013: Голова Спостережної ради - Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "ЧЕЛСI"; члени Спостережної ради - Падалка Дмитро Володимирович,
Ломанова Оксана Олексiївна; з 19.04.2013: Голова Спостережної ради - Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "ЧЕЛСI", члени Спостережної ради - Падалка Дмитро Володимирович, Почуєв
Олексiй Олександрович.
Органи управлiння, виконуючи свої функцiї згiдно дiючого законодавства України, нормативноправових актiв Нацiонального банку України, Статуту ПАТ "ЮНЕКС БАНК", внутрiшнiх
положень Банку, тiсно спiвпрацюють. З метою здiйснення контролю за фiнансово-господарською
дiяльнiстю Банку, дотримання вимог чинного законодавства i нормативно-правових актiв
Нацiонального банку України, а також питаннями фiнансової безпеки i стабiльностi Банку
створено Ревiзiйну комiсiю. Ревiзiйна комiсiя обирається Загальними зборами акцiонерiв.
Ревiзiйна комiсiя пiдзвiтна Загальним зборам акцiонерiв та Спостережнiй радi, готує висновки до
звiтiв i балансiв Банку, доповiдає про результати ревiзiй та перевiрок. Станом на 01 сiчня 2014
року Ревiзiйна комiсiя Банку складається iз трьох осiб. До складу Ревiзiйної комiсiї до 19.04.2013
входили: Голова Ревiзiйної комiсiї - Бойченко Жанна Iванiвна, члени Ревiзiйної комiсiї: Зайцева
Євгенiя Вiкторiвна, Молодецька Олена Миколаївна; з 19.04.2013: Голова Ревiзiйної комiсiї Бойченко Жанна Iванiвна, члени Ревiзiйної комiсiї: Зайцева Євгенiя Вiкторiвна, Молодецька
Олена Миколаївна. В Банку працює управлiння внутрiшнього аудиту, що є органом оперативного
контролю Спостережної Ради Банку. Управлiння внутрiшнього аудиту є вiдособленим
структурним пiдроздiлом, безпосередньо пiдпорядкованим Спостережнiй Радi, дiє на пiдставi
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Положення про внутрiшнiй аудит.
Правлiння Банку - колегiальний виконавчий орган, пiдзвiтний Загальним зборам акцiонерiв та
Спостережної радi.
Голова Правлiння Банку призначається Спостережною радою за пропозицiєю Голови
Спостережної ради на строк визначений Статутом Банку та укладеним з ним контрактом. Голова
Правлiння заступає на посаду пiсля погодження його кандидатури Нацiональним банком України.
Кiлькiсть членiв Правлiння Банку не може бути менше 3 (трьох) осiб i призначаються
Спостережною радою за пропозицiєю Голови Правлiння Банку. У тому числi, членом Правлiння
Банку за посадою є вiдповiдальний працiвник Банку, який очолює внутрiшньобанкiвську систему
запобiгання легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом.
Склад Правлiння у перiод з 01.01.2013 по 31.12.2013: Голова Правлiння - Бондаренко Олександр
Павлович; члени Правлiння: Заступник Голови Правлiння - Тiмофєєв Анатолiй Вадимович,
Головний бухгалтер - Шачек Тетяна Володимирiвна, Начальник управлiння фiнансового
монiторингу - вiдповiдальний працiвник з фiнансового монiторингу ПАТ «ЮНЕКС БАНК» - Кiвак
Олексiй Володимирович.
В Банку створенi постiйно дiючi комiтети, зокрема:
- кредитний комiтет, який оцiнює якiсть активiв Банку та готує пропозицiї щодо формування
резервiв на покриття можливих збиткiв вiд їх знецiнення;
- комiтет з питань управлiння активами та пасивами, який розглядає собiвартiсть пасивiв та
прибутковiсть активiв i приймає рiшення щодо полiтики вiдсоткової маржi, розглядає питання
вiдповiдностi строковостi активiв та пасивiв та надає вiдповiдним пiдроздiлам банку рекомендацiї
щодо усунення розбiжностей у часi, що виникають;
- тарифний комiтет, який аналiзує спiввiдношення собiвартостi послуг та ринкової
конкурентоспроможностi дiючих тарифiв, вiдповiдає за полiтику Банку з питань операцiйних
доходiв.
Крiм того, у Банку створено та дiє методологiчний комiтет, тендерний комiтет та комiтет з
управлiння iнформацiйною безпекою.
З метою побудови ефективної структури управлiння пiдроздiлами Банку безпосереднє керiвництво
всiма управлiннями та вiддiлами Банку розподiлене мiж членами Правлiння. Функцiї пiдроздiлiв
та працiвникiв чiтко визначенi та розподiленi мiж учасниками операцiйного процесу вiдповiдно до
внутрiшнiх положень про пiдроздiли та посадових iнструкцiй працiвникiв.
Пiдроздiли прямого пiдпорядкування Головi Правлiння: Управлiння фiнансового монiторингу;
Управлiння фiнансiв; Вiддiл оцiнки та монiторингу заставного майна; Управлiння ризикiв та
комплаенс; Управлiння по роботi з персоналом; Юридичне управлiння; Управлiння безпеки;
Служба охорони працi. Управлiння обслуговування клiєнтiв; Управлiння справами; Управлiння
iнформацiйних технологiй
Пiдроздiли, що пiдпорядкованi Заступникам Голови Правлiння:
Заступнику Голови Правлiння: Казначейство; Управлiння фiнансових iнститутiв; Управлiння
iнвестицiйної полiтики; Вiддiл депозитарного обслуговування; Управлiння валютного контролю;
Управлiння маркетингу i реклами.
Заступнику Голови Правлiння: Департамент корпоративного бiзнесу у складi: Управлiння
корпоративного бiзнесу, Управлiння кредитування корпоративних клiєнтiв, Управлiння
факторингу; Управлiння банкiвських продуктiв.
Заступнику Голови Правлiння: Департамент роздрiбного бiзнесу у складi: Управлiння роздрiбного
бiзнесу, Управлiння кредитування роздрiбних клiєнтiв, Управлiння технологiй платiжних карток,
Управлiння VIP –клiєнтiв, Call – центр; Управлiння координацiї та розвитку регiональної мережi;;
Вiдокремленi пiдроздiли (Вiддiлення).
Головному бухгалтеру: Управлiння супроводження, облiку та контролю банкiвських операцiй;
Вiддiл звiтностi банкiвських операцiй; Управлiння облiку та звiтностi внутрiшньобанкiвських
операцiй.
За своєю органiзацiйною структурою Банк роздiлений на декiлька функцiональних блокiв, якi, у
свою чергу створюють фронт-офiс, бек-офiс та групу пiдроздiлiв пiдтримки.
Взаємодiя мiж пiдроздiлами вiдбувається на пiдставi формалiзованих бiзнес-процесiв, якi, зокрема,
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регламентують iнiцiацiю, санкцiонування, проведення та контроль будь-якої операцiї. Фронт-офiс
складається з пiдроздiлiв, якi вiдповiдають за iнiцiювання активних та пасивних операцiй Банку, а
саме, казначейство, пiдроздiли корпоративного та роздрiбного бiзнесу, iнвестицiйної полiтики .
Метою фронт-офiсу - є отримання прибутку, мiнiмiзацiя впливу ризикiв, пiдтримка лiквiдностi та
розширення спектру банкiвських продуктiв. Суб`єктами дiяльностi фронт офiсу виступають
юридичнi та фiзичнi особи, банки та небанкiвськi установи, тощо. Бек-офiс складають пiдроздiли,
якi забезпечують дотримання вiдповiдних процедур реєстрацiї, перевiрки, облiку операцiй,
контроль за їх проведенням та взаємодiю з фронт-офiсними пiдроздiлами, банками та iншими
контрагентами, в тому числi з Нацiональним банком України, податковими органами. До групи
пiдроздiлiв пiдтримки входять пiдроздiли наступних напрямкiв: фiнансовий монiторинг, фiнанси
та ризики, юридичний напрямок, управлiння персоналом, IT-технологiї, розвиток та координацiя
регiональної мережi, безпека, маркетинг та реклама та адмiнiстративно-господарська дiяльнiсть.
До колегiального вирiшення питань, що мають суттєвий вплив на фiнансовий стан банку,
залучаються профiльнi комiтети: Комiтет з питань управлiння активами та пасивами, Кредитний,
Тарифний, Методологiчний, Тендерний, Комiтет з управлiння iнформацiйною безпекою.
Iнформацiя про вiдокремленi пiдроздiли Банку iз зазначенням найменування та мiсцезнаходження
станом на 01.01.2014:
1.БАЛАКЛАВСЬКЕ ВIДДIЛЕННЯ № 1 ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЮНЕКС БАНК», 99042, м. Севастополь, вул. Новiкова ,12, Україна.
2. ДНIПРОПЕТРОВСЬКЕ ВIДДIЛЕННЯ № 1 ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЮНЕКС БАНК», 49000, м. Днiпропетровськ, пр. Кiрова, 108, кв.19, Україна.
3. ДНIПРОПЕТРОВСЬКЕ ВIДДIЛЕННЯ № 2 ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЮНЕКС БАНК», 49000, м. Днiпропетровськ, вул. Робоча, 178, прим.28, Україна.
4. ДОНЕЦЬКЕ ВIДДIЛЕННЯ № 1 ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮНЕКС
БАНК», 83017, м. Донецьк, бул. Шевченка, 65, Україна.
5. ДОНЕЦЬКЕ ВIДДIЛЕННЯ № 2 ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮНЕКС
БАНК», 83048, м. Донецьк, вул. Артема, 104, Україна.
6. ЗАПОРIЗЬКЕ ВIДДIЛЕННЯ № 1 ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮНЕКС
БАНК», 69035, м. Запорiжжя пр. Ленiна, 200, Україна.
7.ВIДДIЛЕННЯ «ЗАПОРIЗЬКЕ РЕГIОНАЛЬНЕ УПРАВЛIННЯ» ПУБЛIЧНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮНЕКС БАНК», 69095, м Запорiжжя, пр-т Ленiна, 144,
Україна.
8. IВАНО-ФРАНКIВСЬКЕ ВIДДIЛЕННЯ № 1 ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЮНЕКС БАНК», 76018, м. Iвано-Франкiвськ, вул. А. Мельника, 2, Україна.
9.КАЛИТЯНСЬКЕ ВIДДIЛЕННЯ № 1 ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮНЕКС
БАНК», 07420, Київська обл.,Броварський р-н, смт. Калита, вул. Ленiна, 53, Україна.
10. КИЇВСЬКЕ ВIДДIЛЕННЯ № 1 ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮНЕКС
БАНК», 03028, м. Київ, пр. Науки, 30, Україна.
11. КИЇВСЬКЕ ВIДДIЛЕННЯ № 2 ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮНЕКС
БАНК», 02152, м Київ, вул. Серафимовича, 7А, Україна.
12. КИЇВСЬКЕ ВIДДIЛЕННЯ № 3 ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮНЕКС
БАНК», 01033, м Київ, вул. Панькiвська, 19, Україна.
13. КИЇВСЬКЕ ВIДДIЛЕННЯ № 4 ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮНЕКС
БАНК», 02100, м Київ, бул. Працi, 7., Україна.
14. КИЇВСЬКЕ ВIДДIЛЕННЯ № 5 ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮНЕКС
БАНК», 03150, м Київ, вул. Горького, 155, Україна.
15. КИЇВСЬКЕ ВIДДIЛЕННЯ № 6 ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮНЕКС
БАНК», 04205, м Київ, вул. Маршала Тимошенка, 29, Україна.
16. КИЇВСЬКЕ ВIДДIЛЕННЯ № 7 ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮНЕКС
БАНК», 03194, м Київ, бул. Кольцова, 14-Е, Україна.
17. КИЇВСЬКЕ ВIДДIЛЕННЯ № 8 ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮНЕКС
БАНК», 04114, м Київ, вул. Вишгородська, 45-Б/4, Україна.
18. КИЇВСЬКЕ ВIДДIЛЕННЯ № 9 ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮНЕКС
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БАНК», 04070 м. Київ, вул. Iгорiвська, 7А, Україна.
19. КIРОВОГРАДСЬКЕ ВIДДIЛЕННЯ № 1 ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЮНЕКС БАНК», 25006, м Кiровоград, вул. Дворцова, 13, Україна.
20. КРИВОРIЗЬКЕ ВIДДIЛЕННЯ № 1 ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮНЕКС
БАНК», 50027, Днiпропетровська обл., м. Кривий Рiг, вул. Костенка, 11, прим.13, Україна.
21. ЛУГАНСЬКЕ ВIДДIЛЕННЯ № 1 ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮНЕКС
БАНК», 91055, м. Луганськ, вул. Совєтская, 53, Україна.
22. ЛЬВIВСЬКЕ ВIДДIЛЕННЯ № 1 ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮНЕКС
БАНК», 79007, м Львiв, вул. Городоцька, 67, Україна.
23. МИКОЛАЇВСЬКЕ ВIДДIЛЕННЯ № 1 ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЮНЕКС БАНК», 54003, м. Миколаїв, вул. Дзержинського, 49/1, Україна.
24. МИКОЛАЇВСЬКЕ ВIДДIЛЕННЯ № 2 ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЮНЕКС БАНК», 54029, м. Миколаїв, пр-т Ленiна, 15-б, Україна.
25. ОДЕСЬКЕ ВIДДIЛЕННЯ № 1 ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮНЕКС
БАНК», 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 4-Б, оф.2, Україна.
26. ПОЛТАВСЬКЕ ВIДДIЛЕННЯ № 1 ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮНЕКС
БАНК», 36020, м Полтава, вул. Ленiна, 15/32, Україна.
27. РIВНЕНСЬКЕ ВIДДIЛЕННЯ № 1 ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮНЕКС
БАНК», 33028 м. Рiвне, вул. Соборна, 36, Україна.
28. СЕВАСТОПОЛЬСЬКЕ ВIДДIЛЕННЯ № 1 ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЮНЕКС БАНК», 99011, м Севастополь, вул. Велика Морська, 43, Україна.
29. СIМФЕРОПОЛЬСЬКЕ ВIДДIЛЕННЯ № 1 ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЮНЕКС БАНК», 95000, м. Сiмферополь, вул. Набережна-вул.Дибенко, 46-48, Україна.
30.ТЕРНОПIЛЬСЬКЕ ВIДДIЛЕННЯ № 1 ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЮНЕКС БАНК», 46011, м. Тернопiль, пр-т С.Бандери, 53, Україна.
31.УЖГОРОДСЬКЕ ВIДДIЛЕННЯ № 1 ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЮНЕКС БАНК», 88018, м Ужгород, вул. Швабська, 27а, Україна.
32. ХАРКIВСЬКЕ ВIДДIЛЕННЯ № 1 ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮНЕКС
БАНК», 61024, м. Харкiв, вул. Петровського, 38, прим. №№137.6, 137.7, 137.8, 137.9, Україна.
33. ХАРКIВСЬКЕ ВIДДIЛЕННЯ № 2 ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮНЕКС
БАНК», 61103, м Харкiв, пр-т Ленiна, 64, Україна.
34. ХЕРСОНСЬКЕ ВIДДIЛЕННЯ № 1 ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮНЕКС
БАНК», 73026, м. Херсон, пр-т Ушакова, 58, Україна.
35.ЧЕРКАСЬКЕ ВIДДIЛЕННЯ № 1 ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮНЕКС
БАНК», 18000, м Черкаси, бул. Шевченка, 145, Україна.
36.ЧЕРНIГIВСЬКЕ ВIДДIЛЕННЯ № 1 ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЮНЕКС БАНК», 14000 м. Чернiгiв, пр-т Миру, 47, Україна.
Вiдокремленi пiдроздiли вiдiграють роль офiсних каналiв продажу продуктiв Банку фiзичним та
юридичним особам. У перспективi розвитку вiдокремлених пiдроздiлiв - це збiльшення продажу
продуктiв Банку фiзичним та юридичним особам з метою збiльшення балансових показникiв
Банку i в свою чергу отримання планових доходiв. Змiн в органiзацiйнiй структурi структурних
пiдроздiлiв у вiдповiдностi з попереднiм звiтним перiодом не було.
Iнших пiдпорядкованих структурних пiдроздiлiв Банку, а саме, фiлiй, представництв, обмiнних
пунктiв немає.
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу ПАТ «ЮНЕКС БАНК» у
2013 роцi становила 315 осiб. На кiнець 2013 року у банку кiлькiсть персоналу складала 354
працiвникiв, у тому числi: - 159 працiвник. в вiдокремлених пiдроздiлах; - 4 працiвника працюють
за сумiсництвом; - 13 працiвникiв працюють на умовах неповного робочого дня. Фонд оплати
працi за звiтний рiк склав 28413,2 тис. грн. Порiвняно з 2012 роком чисельнiсть працiвникiв у
банку за 2013 рiк збiльшилися на 27 працiвникiв. В 2013 роцi дiяв Колективний договiр, який був
заключний 14.12.2011 на 3 роки. Профспiлкової органiзацiї в банку не iснує. Прийняття
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працiвникiв на роботу в банк проводиться на пiдставi наказiв Голови Правлiння. Кадрова полiтика
ПАТ «ЮНЕКС БАНК» спрямована на залучення висококвалiфiкованих працiвникiв з ринку працi,
утримання та стимулювання працiвникiв, надання їм можливостей професiйного та кар‘єрного
зростання. Кадрова полiтика охоплює всi категорiї працiвникiв Банку. Банк повнiстю забезпечує
свої потреби у персоналi. Рiвень квалiфiкацiї працiвникiв вiдповiдає квалiфiкацiйним вимогам
посад. 95% персоналу має вищу освiту за виключенням працiвникiв робiтничих професiй.
Полiтика утримання персоналу Банку пiдтримується програмами мотивацiї та соцiальними
заходами, програмами пiдвищення квалiфiкацiї та навчання персоналу. Система матерiальної
мотивацiї персоналу складається з окладу, системи надбавок, квартальних премiй, соцiального
пакет у та iнших законодавчо обумовлених виплат. Банк приймає участь в дослiдженнях ринку
працi задля утримання конкурентного рiвня оплати працi працiвникiв. Соцiальний пакет
працiвникiв включає в себе надання корпоративного мобiльного зв‘язку, матерiальну допомогу (по
хворобi або втратi), заохочувальнi виплати (до визначних подiй), навчання та iнше. Наповнення
соцiального пакету є диференцiйованим вiдповiдно до рiвня посад працiвникiв. У 2013 роцi
матерiальна допомога була надана 92 працiвникам на загальну суму 115900 грн. Всi виплати
здiйснюються на основi затверджених внутрiшнiх документiв Банку – положень, наказiв, порядкiв
тощо. Також в рамках соцiальних полiтик Банк регулярно проводить корпоративнi заходи з метою
формування корпоративної культури та пiдвищення лояльностi персоналу. Програми навчання
включають у себе пiдготовку працiвникiв нових вiддiлень, участь працiвникiв у зовнiшнiх
семiнарах та внутрiшнiх програмах пiдвищення квалiфiкацiї. У 2013 роцi сума коштiв, яка була
видiлена зокрема на навчання працiвникiв Банку на зовнiшнiх семiнарах, склала 276 000 грн
Найменування об'єднання: Асоцiацiя українських банкiв, Мiсцезнаходження об'єднання: 253167,
м. Київ, вул. М. Раскової, 15. Призначення (мiсiя) Асоцiацiї українських банкiв полягає у сприяннi
розвитковi нацiональної банкiвської системи. Виконання цiєї мiсiї досягається шляхом участi АУБ
в законодавчiй дiяльностi Верховної Ради України з питань розвитку банкiвської системи шляхом
органiзацiї професiйної роботи над проектами законiв України, змiн до законiв, а також
цiлеспрямованої роботи з iншими державними органами, у тому числi з Нацiональним банком
України з питань нормативного забезпечення надiйностi i стабiльностi функцiонування системи
комерцiйних банкiв без зниження їх економiчної ефективностi. Членами АУБ є понад 100
комерцiйних банкiв України. Також до складу АУБ входять сiм регiональних банкiвських союзiв:
Донецький банкiвський союз, Днiпровський банкiвський союз, Одеський банкiвський союз,
Харкiвський банкiвський союз, Асоцiацiя ―Кримський банкiвський союз‖, Асоцiацiя банкiв
Львiвщини та Iвано-Франкiвська асоцiацiя банкiвського бiзнесу. Окрiм цього до складу АУБ
входять Мiжнародна рейтингова компанiя ―Standard and Poor's‖, Асоцiацiя учасникiв
колекторського бiзнесу України (АКБУ), Незалежна Асоцiацiя українських колекторських
агентств (НАУКА) тощо. ПАТ «ЮНЕКС БАНК» втупив до АУБ з метою участi у розвитку
банкiвської системи України, захисту прав банку, забезпечення зв‘язкiв з громадськiстю. Члени
АУБ сплачують вступнi i членськi внески. Згiдно зi Статутом АУБ: Член АУБ має право: обирати
керiвнi органи Асоцiацiї та бути обраними до них; подавати пропозицiї до порядку денного З‘їзду
Асоцiацiї не пiзнiше нiж за два тижнi до початку його роботи; брати участь у роботi над
документами, що визначають головнi напрями дiяльностi Асоцiацiї, подавати до Ради Асоцiацiї
пропозицiї, спрямованi на захист iнтересiв i вдосконалення дiяльностi Асоцiацiї та банкiв;
користуватися iнтелектуальними розробками та матерiально- технiчними засобами, а також
послугами, консультацiями та рекомендацiями, якi надаються виконавчим органам Асоцiацiї;
одержувати пiдтримку Асоцiацiї пiд час розгляду спiрних питань в органах державної влади та
управлiння, а також в НБУ; входити до складу регiональних об‘єднань банкiв або обласних
вiддiлень Асоцiацiї, добровiльно виходити з Асоцiацiї, попередивши про це не пiзнiше нiж за два
мiсяцi; звертатися з позовом до суду у разi порушення АУБ комерцiйної таємницi. Член АУБ
зобов‘язаний: додержувати Статуту та виконувати рiшення, що приймаються З‘їздом; брати
участь у реалiзацiї цiлей i завдань Асоцiацiї; пiдвищувати ефективнiсть роботи та престиж банкiв,
їхню репутацiю у клiєнтiв; розвивати спiвробiтництво мiж банками на основi доброзичливостi,
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взаємної поваги i пiдтримки, безумовного виконання взаємних зобов‘язань; вчасно сплачувати
членськi внески та iншi платежi, якi визначенi Радою та З‘їздом Асоцiацiї; своєчасно i оперативно
надавати Асоцiацiї на її запит данi, що не становлять комерцiйної таємницi, а також самостiйно
повiдомляти про реорганiзацiю банку, змiну його назви, адреси чи керiвникiв, службових
телефонiв керiвникiв банку та iнше. ПАТ «ЮНЕКС БАНК» бере участь у дорадчих засiданнях
асоцiацiї, в обговореннях та висловленнi пропозицiй щодо актуальних питань, що виникають в
дiяльностi банкiв, та з приводу проектiв нормативних та законодавчих актiв уповноважених
органiв влади.
Незалежна асоцiацiя банкiв України (НАБУ). Мiсцезнаходження: 03039, Україна, мiсто Київ,
проспект Науки, будинок 6. Асоцiацiя створена 04.11.2011 шiстнадцятью банками України, в т.ч. i
ПАТ «ЮНЕКС БАНК» з метою сприяння розвитку банкiвського бiзнесу, як складової частини
економiки України. Емiтент втупив до НАБУ з метою участi у розробцi дiєвих нормативних актiв
в банкiвськiй сферi, створеннi позитивного iмiджу банкiвської системи, захисту прав банку.
Вiдповiдно до Статуту: Права членiв Асоцiацiї: брати участь у вирiшеннi усiх питань дiяльностi
Асоцiацiї шляхом голосування на Загальних зборах Асоцiацiї; вносити пропозицiї до порядку
денного Загальних зборiв Асоцiацiї; пропонувати кандидатури до складу керiвних органiв
Асоцiацiї; отримувати повну i достовiрну iнформацiю з питань дiяльностi Асоцiацiї; в будь-який
час добровiльно вийти з Асоцiацiї в порядку передбаченому цим Статутом; представляти за
дорученням iнтереси Асоцiацiї в будь-яких органах та органiзацiях; звертатись до органiв
управлiння Асоцiацiї iз запитами, заявами та отримувати вiдповiдi на них; користуватись
пiдтримкою Асоцiацiї при захистi своїх прав та законних iнтересiв у вiдносинах з дiловими
партнерами, органами державної влади та управлiння, а також у налагодженi контактiв з
iноземними партнерами; одержувати вiд Асоцiацiї в установленому порядку iнформацiю,
пов'язану з своїми iнтересами. Члени Асоцiацiї мають iншi права, передбаченi чинним
законодавством України. Всi права членiв Асоцiацiї реалiзуються ними з урахуванням визначених
цим Статутом обмежень та у передбаченому цим Статутом порядку. Обов‘язки членiв Асоцiацiї:
дотримуватись вимог Статуту та виконувати рiшення керiвних органiв Асоцiацiї; приймати
активну участь та усiляко сприяти успiшнiй дiяльностi Асоцiацiї, реалiзацiї її Статутних цiлей та
завдань; не допускати дiй, що можуть завдати Асоцiацiї матерiальної шкоди або нашкодити її
репутацiї; своєчасно оплачувати вступний та членськi внески; на вимогу посадових осiб Асоцiацiї
надавати запитувану iнформацiю окрiм випадкiв, коли така iнформацiя є комерцiйною або
банкiвською таємницею, або ж вважається конфiденцiйною iнформацiєю. З метою забезпечення
належного фiнансування дiяльностi Асоцiацiї, члени Асоцiацiї сплачують вступний, членськi та
iншi цiльовi внески. Розмiр вступного внеску визначається Загальними зборами Асоцiацiї. Розмiр
членських внескiв визначається Радою Асоцiацiї на пiдставi затвердженого нею Положення про
порядок визначення розмiру членських внескiв. Затверджений Радою Асоцiацiї порядок сплати
членських внескiв доводиться до вiдома членiв Асоцiацiї шляхом його опублiкування на
офiцiйному сайтi Асоцiацiї. Членськi внески вносяться щоквартально. ПАТ «ЮНЕКС БАНК» бере
участь у дорадчих засiданнях асоцiацiї, в обговореннях та висловленнi пропозицiй щодо
актуальних питань, що виникають в дiяльностi банкiв, та з приводу проектiв нормативних та
законодавчих актiв уповноважених органiв влади.
Банк є учасником Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб (ФГВФО) (свiдоцтво №152 вiд 28
лютого 2011 року). Мiсцезнаходження об'єднання: вул. Ярославiв Вал, 32-А, м. Київ, 01034.
ФГВФО створений на виконання Указу Президента України вiд 10 вересня 1998 року №996/98.
Фонд є державною спецiалiзованою установою, яка виконує функцiї державного управлiння у
сферi гарантування вкладiв фiзичних осiб. Результати фiнансово-господарської дiяльностi
емiтента не залежать вiд iнших учасникiв асоцiацiї, або iнших об'єднань пiдприємств.
Найменування об'єднання: Професiйна асоцiацiя реєстраторiв та депозитарiїв (ПАРД),
Мiсцезнаходження: м. Київ, вул. Щорса, 32-б, примiщення 61. ПАРД є добровiльною
недержавною некомерцiйною органiзацiєю, заснованою на засадах рiвноправностi суб‘єктами
фондового ринку - реєстраторами, зберiгачами i депозитарiями. ПАРД здiйснює iнформацiйну,
методичну i технiчну пiдтримку свої членiв. Згiдно законодавства всi учасники фондового ринку
повиннi бути членом саморегулiвної органiзацiї по напрямку професiйної дiяльностi. Строк участi
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– протягом термiну ведення професiйної дiяльностi на фондовому ринку. Права члена ПАРД брати участь у Загальних зборах ПАРД, вийти з ПАРД в порядку, визначеному внутрiшнiми
документами ПАРД, отримувати вiд органiв ПАРД iнформацiю про її дiяльнiсть, консультацiї з
питань професiйної дiяльностi, стандарти тощо, направляти свого представника для роботи в
органах ПАРД та iншi права. Обов'язки члена ПАРД - неухильно додержуватись вимог
законодавства України, Статуту ПАРД, правил ПАРД, сплачувати разовi та перiодичнi (членськi)
внески у випадках та порядку, визначених внутрiшнiми документами ПАРД, надавати до ПАРД
звiтнiсть за формою, у порядку та строки, встановленi Положенням про звiтнiсть членiв ПАРД
перед ПАРД та iншi обов‘язки.
Саморегулiвна органiзацiя на ринку цiнних паперiв – Асоцiацiя "Українськi Фондовi Торговцi",
мiсцезнаходження: м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, 30, (до 17.03.2009р. - Асоцiацiя
«Регiональний Фондовий Союз») (далi – Асоцiацiя) була заснована 14 грудня 2004 року та
здiйснює свою дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв на пiдставi Свiдоцтва про реєстрацiю
об‘єднання як саморегулiвної органiзацiї, що видано НКЦПФР 22 червня 2012 року № 3. Асоцiацiя
веде активну участь у розробках, внесеннi змiн та наданнi пропозицiй до нормативних актiв
НКЦПФР, що стосуються реформування вiтчизняної фондової системи та створення передумов
для формування в Українi Iнтернет-трейдингу. Асоцiацiєю були наданi пропозицiї по системному,
концептуальному внесенню змiн та прийняттю нових, найбiльш актуальних для впорядкування
органiзованого фондового ринку, нормативних документiв Асоцiацiя запроваджує такi
широкоформатнi проекти як створення програмних продуктiв для професiйних учасникiв
фондового ринку для забезпечення наскрiзної автоматизацiї їх дiяльностi та електронного
документообiгу. ПАТ «ЮНЕКС БАНК» є членом СРО Асоцiацiя «Українськi Фондовi Торговцi»
на пiдставi свiдоцтва № 616 вiд 16.02.2011.
НСМЭП - нацiональна система масових електронних платежiв, яка базується на широкому
використаннi оф-лайнових технологiй, якi не вимагають якiсних каналiв зв'язку, що дозволяє
значно знизити собiвартiсть транзакцiй i дає можливiсть рентабельно як для Банку, так i для
клiєнта виконувати операцiї навiть iз невеликими сумами. ПАТ «ЮНЕКС БАНК» є номiнальним
учасником цiєї нацiональної системи. Емiсiя та обслуговування цих платiжних карток не
здiйснюється. Отримання членства в НСМЕП надало можливiсть Банку здiйснювати емiсiю
соцiальних (пенсiйних) карток та реалiзовувати зарплатнi проекти на бюджетних пiдприємства
Платiжна система "Укркарт", мiсцезнаходження: вул. Роскової, 11, м. Київ. УкрКарт - одна з
найбiльших нацiональних платiжних систем, до якої входять близько 30 банк на умовах
партнерства. Iнфраструктура банкiв-учасникiв ВАТ "УкрКарт" налiчує близько 1326 банкоматiв,
1458 банкiвських POS термiналiв та 60 термiналiв самообслуговування. УкрКарт виконує
процесiнгове обслуговування карток мiжнародних платiжних систем MasterCard Worldwide та Visa
International як на територiї України, так i за її межами. Крiм цього пiдтримується проект
нацiональної розрахункової картки. ПАТ "ЮНЕКС БАНК" є учасником цiєї платiжної системи з
30 грудня 2006 року. ПАТ "ЮНЕКС БАНК" має лiцензiю на емiсiю i обслуговування
нацiональних платiжних карток УкрКарт. На разi право на емiсiю не використовується.
Українська Нацiональна група Членiв та Користувачiв СВIФТ iснує з 1993 року,
мiсцезнаходження: вул. Обсерваторна, 21-А, м. Київ. Асоцiацiя об'єднує членiв та користувачiв
мiжнародної системи обмiну платiжними повiдомленнями S.W.I.F.T. та є незалежною асоцiацiєю з
неприбутковим статусом. Головним органом Асоцiацiї є Загальнi збори. Керування дiяльнiстю
Асоцiацiї вiдбувається Радою УкрСВIФТ, до якої входять представники членiв та користувачiв
СВIФТ на Українi. Поточна дiяльнiсть Асоцiацiї здiйснюється Виконавчою дирекцiєю УкрСВIФТ.
Опис дiяльностi Асоцiацiї. Iнформування членiв та користувачiв СВIФТ про тенденцiї розвитку
фiнансових технологiй та комунiкацiй. Формулювання та впровадження полiтики розвитку
мiжнародних телекомунiкацiйних систем на Українi. Представлення iнтересiв українських
фiнансових органiзацiй, що є членами та користувачами СВIФТ в органах державної влади та
законодавчих органах. Координацiя фiнансових установ у вирiшеннi проблемних питань,
пов‘язаних з роботою у СВIФТ. Спiвробiтництво з Радою директорiв СВIФТ. Прийняття участi у
розробцi нових фiнансових стандартiв. Iнформування фiнансових органiзацiй – членiв СВIФТ
щодо рiшень державних органiв, якi стосуються передачi фiнансової iнформацiї. Органiзацiя
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навчання та проведення обмiну досвiдом роботи у СВIФТ. Органiзацiйне та юридичне
забезпечення ефективної роботи нацiональних груп членiв та користувачiв СВIФТ на Українi.
Органiзацiя процедур ввозу-вивозу, замiни та консультацiї щодо необхiдного обладнання. ПАТ
«ЮНЕКС БАНК» є корпоративним членом Асоцiацiї. Мотиви участi: Приєднання до мiжнародної
системи обмiну платiжними повiдомленнями S.W.I.F.T. , можливiсть отримувати актуальну
iнформацiю про тенденцiї розвитку фiнансових технологiй та комунiкацiй, разом з iншими
членами та користувачами мiжнародної системи обмiну платiжними повiдомленнями S.W.I.F.T.
розробляти та впроваджувати новi фiнансовi стандарти на Українi. Строк участi: безстроковий.
Мiжнародна платiжна система VISA International провiдна мiжнародна платiжна система, з якою
спiвробiтничають на сьогоднiшнiй день близько 17 тисяч партнерiв. Visa International роздiлена на
6 регiонiв i Україна значиться в регiонi Центральної й Схiдної Європи, Близького Сходу й Африки
з головним офiсом у Лондонi. ПАТ «ЮНЕКС БАНК» є асоцiйованим членом цiєї платiжної
системи i має право на емiсiю платiжних карток класу VISA Electron, VISA Classic, VISA Gold,
VISA Platinum. Зараз в активному станi перебуває понад 23 159 платiжних карток ПАТ «ЮНЕКС
БАНК».
Мiжнародна платiжна система MasterCard Worldwide одна з найбiльших мiжнародних платiжних
систем свiту. Хоча ПАТ «ЮНЕКС БАНК» не отримав асоцiйованого членства в цiй платцiжнiй
системi, але обслуговує платiжнi картки MasterCard i Maestro за агентською угодою з АБ
«Укргазбанк».
Протягом звiтного року емiтент не проводив спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями,
пiдприємствами, установами
Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не надходило
Основа подання iнформацiї. Ця фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних
стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) на основi принципу iсторичної вартостi, з коригуваннями
на початкове визнання фiнансових iнструментiв за справедливою вартiстю та переоцiнку
примiщень i фiнансових активiв для подальшого продажу, що облiковуються за балансовою або
справедливою вартiстю. Нижче наведено основнi положення облiкової полiтики, що
використовувалися пiд час пiдготовки цiєї фiнансової звiтностi. Цi принципи застосовувались
послiдовно вiдносно всiх перiодiв, поданих у звiтностi, якщо не зазначено iнше (див. Примiтку 5).
Фiнансовi iнструменти – основнi термiни оцiнки. Фiнансовi iнструменти вiдображаються за
справедливою вартiстю, первiсною вартiстю або амортизованою вартiстю залежно вiд їх
класифiкацiї. Нижче описано цi методи оцiнки.
Справедлива вартiсть – це сума, на яку можна обмiняти актив або за допомогою якої можна
врегулювати зобов‘язання пiд час здiйснення угоди на загальних умовах мiж добре обiзнаними
непов‘язаними сторонами, що дiють на добровiльних засадах. Справедлива вартiсть являє собою
поточну цiну пропозицiї для фiнансових активiв та цiну попиту для фiнансових зобов‘язань, що
котируються на активному ринку. Стосовно активiв та зобов‘язань iз ринковими ризиками, що
взаємно компенсуються, Банк може використовувати середнi ринковi цiни для визначення
справедливої вартостi позицiї iз ризиками, що взаємно компенсуються, та застосовувати до чистої
вiдкритої позицiї вiдповiдну цiну попиту або цiну пропозицiї. Фiнансовий iнструмент вважається
таким, що котирується на активному ринку, якщо котирування цього фiнансового iнструменту є
вiльно та регулярно доступними на фондовiй бiржi чи в iншiй органiзацiї та якщо цi котирування
вiдображають фактичнi та регулярнi ринковi операцiї, що здiйснюються на загальних умовах.
Для визначення справедливої вартостi певних фiнансових iнструментiв, щодо яких вiдсутня
iнформацiя про ринковi цiни iз зовнiшнiх джерел, використовуються такi методики оцiнки, як
модель дисконтування грошових потокiв, оцiночнi моделi, що базуються на даних про останнi
угоди, здiйсненi мiж непов‘язаними сторонами, або аналiз фiнансової iнформацiї про об‘єкти
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iнвестування.
Застосування методик оцiнки може вимагати припущень, що не пiдкрiпленi ринковими даними. У
цiй фiнансовiй звiтностi iнформацiя розкривається у тих випадках, коли замiна будь-якого такого
припущення можливим альтернативним варiантом може призвести до суттєвої змiни суми
прибутку, доходiв, загальної суми активiв чи зобов‘язань.
Первiсна вартiсть – це сума сплачених грошових коштiв або їх еквiвалентiв або справедлива
вартiсть iнших ресурсiв, наданих для придбання активу на дату придбання, яка включає витрати
на проведення операцiї. Оцiнка за первiсною вартiстю застосовується лише до iнвестицiй в
iнструменти капiталу, якi не мають ринкових котирувань i справедлива вартiсть яких не може бути
достовiрно визначена, а також похiдних фiнансових iнструментiв, якi пов‘язанi з такими
iнструментами капiталу та розрахунки за якими повиннi здiйснюватись шляхом поставки таких
iнструментiв капiталу, якi не мають котирувань. Див. Примiтки 4 та 10.
Витрати на проведення операцiї – це притаманнi витрати, що безпосередньо пов‘язанi iз
придбанням, випуском або вибуттям фiнансового iнструмента. Притаманнi витрати – це витрати,
що не були б понесенi, якби операцiя не здiйснювалась. Витрати на проведення операцiї
включають виплати та комiсiйнi, сплаченi агентам (у тому числi працiвникам, якi виступають у
якостi торгових агентiв), консультантам, брокерам та дилерам; збори, якi сплачуються
регулюючим органам та фондовим бiржам, а також податки та збори, що стягуються при
перереєстрацiї права власностi. Витрати на проведення операцiї не включають премiй або
дисконтiв за борговими зобов‘язаннями, витрат на фiнансування, внутрiшнiх адмiнiстративних
витрат чи витрат на зберiгання.
Амортизована вартiсть – це вартiсть при початковому визнаннi фiнансового iнструмента мiнус
погашення основного боргу плюс нарахованi проценти, а для фiнансових активiв – мiнус будь-яке
зменшення вартостi щодо понесених збиткiв вiд знецiнення. Нарахованi проценти включають
амортизацiю вiдстрочених витрат за угодою при початковому визнаннi та будь-яких премiй або
дисконту вiд суми погашення iз використанням методу ефективної процентної ставки. Нарахованi
процентнi доходи та нарахованi процентнi витрати, в тому числi нарахований купонний дохiд та
амортизований дисконт або премiя (у тому числi комiсiї, якi переносяться на наступнi перiоди при
первiсному визнаннi, якщо такi є), не вiдображаються окремо, а включаються до балансової
вартостi вiдповiдних статей звiту про фiнансовий стан.
Метод ефективної процентної ставки – це метод розподiлу процентних доходiв або процентних
витрат протягом вiдповiдного перiоду з метою отримання постiйної процентної ставки
(ефективної процентної ставки) вiд балансової вартостi iнструмента. Ефективна процентна ставка
– це процентна ставка, за якою розрахунковi майбутнi грошовi виплати або надходження (без
урахування майбутнiх кредитних збиткiв) точно дисконтуються протягом очiкуваного термiну дiї
фiнансового iнструмента або, у вiдповiдних випадках, протягом коротшого термiну до чистої
балансової вартостi фiнансового iнструмента. Ефективна процентна ставка використовується для
дисконтування грошових потокiв по iнструментах iз плаваючою ставкою до наступної дати змiни
процентної ставки, за винятком премiї чи дисконту, якi вiдображають кредитний спред понад
плаваючу ставку, встановлену для даного iнструмента, або iнших змiнних факторiв, якi не
змiнюються залежно вiд ринкових ставок. Такi премiї або дисконти амортизуються протягом
всього очiкуваного термiну дiї iнструмента. Розрахунок поточної вартостi включає всi комiсiйнi та
виплати, сплаченi або отриманi сторонами договору, що є невiд‘ємною частиною ефективної
процентної ставки.
Початкове визнання фiнансових iнструментiв. Похiднi фiнансовi iнструменти спочатку
визнаються за справедливою вартiстю. Всi iншi фiнансовi iнструменти спочатку визнаються за
справедливою вартiстю плюс витрати, понесенi на здiйснення операцiї. Найкращим
пiдтвердженням справедливої вартостi при початковому визнаннi є цiна угоди. Прибуток або
збиток при початковому визнаннi визнається лише у тому випадку, якщо iснує рiзниця мiж
справедливою вартiстю та цiною угоди, пiдтвердженням якої можуть бути iншi поточнi угоди з
тим самим фiнансовим iнструментом, що спостерiгаються на ринку, або методики оцiнки, якi у
якостi базових даних використовують лише данi з вiдкритих ринкiв.
Усi операцiї iз придбання або продажу фiнансових активiв, що передбачають поставку протягом
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перiоду, визначеного законодавством або традицiями ринку (угоди «звичайної» купiвлi-продажу),
визнаються на дату здiйснення угоди, тобто на дату, коли Банк зобов‘язується здiйснити поставку
фiнансового активу. Усi iншi операцiї з придбання фiнансових iнструментiв визнаються тодi, коли
суб‘єкт господарювання стає стороною договору про придбання фiнансового iнструменту.
Припинення визнання фiнансових активiв. Банк списує фiнансовi активи з балансу, коли (а)
активи погашенi або права на отримання грошових потокiв вiд активiв iнакше втратили свою
чиннiсть або (б) Банк передав права на отримання грошових потокiв вiд фiнансових активiв або
уклав угоду про передачу, i при цьому (i) також передав в основному всi ризики та вигоди,
пов‘язанi з володiнням активами, або (ii) Банк не передав та не залишив в основному всi ризики та
вигоди володiння, але припинив здiйснювати контроль. Контроль вважається збереженим, якщо
контрагент не має практичної можливостi повнiстю продати актив непов‘язанiй сторонi без
внесення обмежень на перепродаж.
Грошовi кошти та їх еквiваленти. Грошовi кошти та їх еквiваленти являють собою активи, якi
можна конвертувати у вiдому суму готiвки за першою вимогою i яким притаманний незначний
ризик змiни вартостi. Всi короткостроковi розмiщення коштiв на мiжбанкiвському ринку, за
винятком депозитiв «овернайт», включено до заборгованостi iнших банкiв. Суми, що стосуються
коштiв, використання яких обмежено, виключаються з грошових коштiв та їх еквiвалентiв.
Грошовi кошти та їх еквiваленти облiковуються за амортизованою вартiстю.
Обов‘язковий резерв у НБУ. Залишки грошових коштiв обов‘язкового резерву в НБУ
облiковуються за амортизованою вартiстю i являють собою безпроцентнi обов‘язковi резервнi
депозити, що не можуть використовуватися для фiнансування повсякденних операцiй Банку i,
вiдповiдно, не вважаються компонентом грошових коштiв та їх еквiвалентiв для цiлей складання
звiту про рух грошових коштiв.
Заборгованiсть iнших банкiв. Заборгованiсть iнших банкiв облiковується тодi, коли Банк надає
банкам-контрагентам грошовi кошти, якi пiдлягають погашенню на встановлену чи визначену
дату; при цьому Банк не має намiру здiйснювати торговi операцiї з дебiторською заборгованiстю,
що виникає. Ця дебiторська заборгованiсть не пов‘язана з похiдними фiнансовими iнструментами
та не має ринкових котирувань. Заборгованiсть iнших банкiв облiковується за амортизованою
вартiстю.
Кредити та аванси клiєнтам. Кредити та аванси клiєнтам облiковуються, коли Банк надає грошовi
кошти з метою придбання або створення дебiторської заборгованостi клiєнта, яка не пов‘язана з
похiдними фiнансовими iнструментами, не котирується на вiдкритому ринку та має бути погашена
на встановлену чи визначену дату; при цьому Банк не має намiру здiйснювати торговi операцiї з
цiєю дебiторською заборгованiстю. Кредити та аванси клiєнтам облiковуються за амортизованою
вартiстю.
Знецiнення фiнансових активiв, що облiковуються за амортизованою вартiстю. Збитки вiд
знецiнення визнаються у складi прибутку чи збитку за рiк по мiрi їх виникнення у результатi
однiєї або декiлькох подiй («збиткових подiй»), що вiдбулись пiсля початкового визнання
фiнансового активу i чинять вплив на суму або строки оцiночних грошових потокiв, якi пов‘язанi з
фiнансовим активом або групою фiнансових активiв, якщо цi збитки можна достовiрно оцiнити.
Якщо Банк визначає вiдсутнiсть об‘єктивних ознак знецiнення для окремо оцiненого фiнансового
активу (незалежно вiд його суттєвостi), вiн вiдносить цей актив до групи фiнансових активiв, що
мають схожi характеристики кредитного ризику, та здiйснює їх колективну оцiнку на предмет
знецiнення. Основними факторами, якi враховує Банк при визначеннi знецiнення фiнансового
активу, є його прострочений статус та можливiсть реалiзацiї вiдповiдної застави, за її наявностi.
Нижче перелiченi iншi основнi критерiї, на пiдставi яких визначається наявнiсть об‘єктивних
ознак збитку вiд знецiнення:прострочення будь-якого чергового платежу, при цьому несвоєчасна
оплата не може пояснюватись затримкою у роботi розрахункових систем;
- позичальник зазнає суттєвих фiнансових труднощiв, що пiдтверджує отримана Банком фiнансова
iнформацiя позичальника;
- ймовiрнiсть банкрутства чи фiнансової реорганiзацiї позичальника;
- платоспроможнiсть позичальника погiршилася внаслiдок змiн загальнонацiональних або
мiсцевих економiчних умов, якi чинять вплив на дiяльнiсть позичальника; та вартiсть застави
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суттєво зменшилась у результатi погiршення ситуацiї на ринку.
Для цiлей колективної оцiнки на предмет знецiнення фiнансовi активи об‘єднуються у групи на
основi схожих характеристик кредитного ризику. Цi характеристики враховуються при визначеннi
очiкуваних майбутнiх грошових потокiв для групи таких активiв та є iндикаторами спроможностi
дебiтора сплатити суми заборгованостi вiдповiдно до умов договору по активах, що оцiнюються.
Майбутнi грошовi потоки в групi фiнансових активiв, що колективно оцiнюються на предмет
знецiнення, розраховуються на основi передбачених договорами грошових потокiв вiд активiв та
досвiду керiвництва стосовно того, якою мiрою цi суми стануть простроченими в результатi
минулих збиткових подiй i якою мiрою такi простроченi суми можна буде вiдшкодувати.
Попереднiй досвiд коригується з урахуванням iснуючих даних, що вiдображають вплив поточних
умов, якi не впливали на той перiод, на якому базується попереднiй досвiд збиткiв, та вилучається
вплив тих умов у попередньому перiодi, якi не iснують на даний момент.
Якщо умови знецiненого фiнансового активу, що облiковується за амортизованою вартiстю,
переглядаються або iншим чином змiнюються внаслiдок фiнансових труднощiв позичальника чи
емiтента, знецiнення такого активу оцiнюється iз використанням ефективної процентної ставки,
яка застосовувалася до змiни його умов.
Збитки вiд знецiнення визнаються шляхом створення резерву у сумi, необхiднiй для зменшення
балансової вартостi активу до поточної вартостi очiкуваних грошових потокiв (без урахування
майбутнiх, ще не понесених кредитних збиткiв), дисконтованих за первiсною ефективною
процентною ставкою для даного активу. Розрахунок поточної вартостi оцiночних майбутнiх
грошових потокiв забезпеченого заставою фiнансового активу вiдображає грошовi потоки, що
можуть виникнути у результатi звернення стягнення на предмет застави за вирахуванням витрат
на отримання та продаж застави, незалежно вiд ступеня ймовiрностi звернення стягнення на
предмет застави.
Якщо у наступному перiодi сума збитку вiд знецiнення активу зменшується i це зменшення може
бути об‘єктивно вiднесене до подiї, яка вiдбулась пiсля визнання збитку вiд знецiнення
(наприклад, через пiдвищення кредитного рейтингу дебiтора), то визнаний ранiше збиток вiд
знецiнення сторнується шляхом коригування рахунку резерву. Сума зменшення вiдображається у
складi прибутку чи збитку за рiк.
Активи, погашення яких неможливе, списуються за рахунок вiдповiдного резерву збиткiв вiд
знецiнення пiсля завершення всiх необхiдних процедур для вiдшкодування активу та пiсля
визначення остаточної суми збитку. Повернення ранiше списаних сум кредитується на рахунок
вiдповiдного резерву збиткiв вiд знецiнення у складi прибутку чи збитку за рiк.
Зобов‘язання, пов‘язанi з кредитуванням. Банк надає фiнансовi гарантiї та бере на себе
зобов‘язання з надання кредитiв. Фiнансовi гарантiї – це безвiдкличнi гарантiї здiйснити платежi у
випадку, якщо клiєнт виявиться неспроможним виконати свої зобов‘язання перед третiми
сторонами. Фiнансовим гарантiям притаманний той самий ризик, що i кредитам. Фiнансовi
гарантiї та зобов‘язання надати кредит спочатку визнаються за справедливою вартiстю, яка
зазвичай дорiвнює сумi отриманої комiсiї. Ця сума амортизується лiнiйним методом протягом
строку iснування зобов‘язання, крiм зобов‘язань надати кредити, якщо iснує iмовiрнiсть того, що
Банк укладе конкретну кредитну угоду i не очiкує реалiзувати вiдповiдний кредит протягом
короткого перiоду часу пiсля його надання. Така комiсiя за надання кредиту вiдноситься на
майбутнi перiоди та включається до складу балансової вартостi кредиту при початковому
визнаннi. Станом на кiнець кожного звiтного перiоду зобов‘язання, пов‘язанi з кредитуванням,
оцiнюються за найбiльшою з двох сум: (i) неамортизованого залишку вiдповiдної суми при
початковому визнаннi, та (ii) оцiночних витрат, необхiдних для погашення зобов‘язання станом на
кiнець звiтного перiоду.
Iнвестицiйнi цiннi папери для подальшого продажу. Ця класифiкацiя включає iнвестицiйнi цiннi
папери, якi Банк має намiр утримувати протягом невизначеного часу i якi можуть бути проданi для
покриття потреб лiквiдностi або внаслiдок змiн процентних ставок, курсу обмiну або цiн акцiй.
Iнвестицiйнi цiннi папери для подальшого продажу облiковуються за справедливою вартiстю або
за первiсною вартiстю, якщо вони не мають ринкових котирувань i якщо їхню справедливу
вартiсть достовiрно визначити неможливо. Процентнi доходи, заробленi по боргових цiнних
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паперах для подальшого продажу, обчислюються за методом ефективної процентної ставки та
вiдображаються у складi прибутку чи збитку за рiк.
Дивiденди по iнструментах капiталу для подальшого продажу вiдображаються у складi прибутку
чи збитку за рiк в момент встановлення права Банку на одержання виплат i якщо iснує ймовiрнiсть
отримання дивiдендiв. Усi iншi елементи змiни справедливої вартостi вiдображаються у складi
iнших сукупних доходiв до моменту списання iнвестицiї з балансу або її знецiнення; при цьому
кумулятивний прибуток або збиток виключається зi складу iнших сукупних доходiв та
вiдноситься на прибуток чи збиток за рiк.
Збитки вiд знецiнення визнаються у складi прибутку чи збитку за рiк по мiрi їх виникнення в
результатi однiєї або кiлькох подiй («збиткових подiй»), що вiдбулися пiсля початкового визнання
iнвестицiйних цiнних паперiв для подальшого продажу. Значне або тривале зниження
справедливої вартостi дольового цiнного паперу до рiвня, нижчого за його первiсну вартiсть, є
свiдченням того, що такий цiнний папiр знецiнений. Накопичений збиток вiд знецiнення, що
оцiнюється як рiзниця мiж вартiстю придбання та поточною справедливою вартiстю мiнус будьякий збиток вiд знецiнення активу, ранiше визнаний у складi прибутку чи збитку, вилучається з
iнших сукупних видiв доходiв та визнається у прибутку чи збитку за рiк. Збитки вiд знецiнення
iнструментiв капiталу не сторнуються, i будь-якi подальшi доходи визнаються у складi iнших
сукупних доходiв. Якщо в наступному перiодi справедлива вартiсть боргового iнструменту для
подальшого продажу збiльшується i це збiльшення може бути об‘єктивно вiднесене до подiї, яка
вiдбулась пiсля визнання збитку вiд знецiнення у прибутку чи збитку, то збиток вiд знецiнення
сторнується через прибуток або збиток за рiк.
Примiщення та обладнання. Примiщення облiкованi за переоцiненою вартiстю, а обладнання
вiдображене за первiсною вартiстю мiнус накопичена амортизацiя та резерв на знецiнення, якщо
потрiбно.
Вартiсть примiщень переоцiнюється з достатньою регулярнiстю, щоб забезпечити вiдсутнiсть
суттєвої рiзницi мiж їхньою балансовою вартiстю та сумою, визначеною на основi справедливої
вартостi, станом на кiнець звiтного перiоду. Збiльшення балансової вартостi внаслiдок переоцiнки
показується за кредитом в iнших сукупних доходах та призводить до збiльшення суми переоцiнки
у складi капiталу. Зменшення балансової вартостi активу, яке компенсує попереднє збiльшення
балансової вартостi того самого активу, включається до iнших сукупних доходiв та призводить до
зменшення суми переоцiнки, ранiше визнаної у складi капiталу. Всi iншi випадки зменшення
балансової вартостi вiдображаються у складi прибутку чи збитку за рiк.
Керiвництво скоригувало балансову вартiсть примiщень, оцiнену на пiдставi оцiночної моделi
станом на кiнець звiтного перiоду iз використанням наявних ринкових даних, i переконане у
наявностi достатнiх ринкових даних для визначення справедливої вартостi, щоб пiдтвердити
скориговану справедливу вартiсть.
Витрати на ремонт та технiчне обслуговування визнаються витратами по мiрi їх виникнення.
Витрати на замiну значних компонентiв основних засобiв капiталiзуються iз наступним списанням
замiненого компоненту.
Станом на кiнець кожного звiтного перiоду керiвництво оцiнює наявнiсть ознак знецiнення
примiщень та обладнання. Якщо такi ознаки iснують, керiвництво розраховує вартiсть
вiдшкодування, яка дорiвнює справедливiй вартостi активу мiнус витрати на продаж або вартостi
використання, залежно вiд того, яка з цих сум бiльша. Балансова вартiсть зменшується до вартостi
вiдшкодування, а збиток вiд знецiнення визнається у складi прибутку чи збитку за рiк. Збиток вiд
знецiнення, вiдображений щодо будь-якого активу у минулих перiодах, сторнується, якщо мала
мiсце змiна в оцiнках, що використовувались для визначення вартостi використання активу або
його справедливої вартостi за мiнусом витрат на продаж.
Прибутки та збитки вiд вибуття активiв визначаються шляхом порiвняння суми надходжень iз
балансовою вартiстю та визнаються у складi прибутку чи збитку за рiк (в iнших операцiйних
доходах або витратах).
Амортизацiя. Амортизацiя на незавершене будiвництво не нараховується. Амортизацiя iнших
компонентiв примiщень та обладнання розраховується лiнiйним методом з метою рiвномiрного
зменшення первiсної або переоцiненої вартостi до лiквiдацiйної вартостi протягом строку їх
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експлуатацiї за наступними нормами:
Строки експлуатацiї (у роках)
Примiщення 50
Меблi 7
Офiсне та комп‘ютерне обладнання 5
Транспортнi засоби 7
Iнше 5-20
Удосконалення орендованого майна протягом строку оренди
Лiквiдацiйна вартiсть активу – це оцiночна сума, яку Банк отримав би у теперiшнiй момент вiд
продажу цього активу, за мiнусом оцiночних витрат на продаж, якби стан та строк експлуатацiї
даного активу вiдповiдав строку експлуатацiї та стану, якi цей актив матиме наприкiнцi строку
корисного використання. Лiквiдацiйна вартiсть активiв та строки їх корисного використання
переглядаються та, за необхiдностi, коригуються станом на кiнець кожного звiтного перiоду.
Нематерiальнi активи. Нематерiальнi активи Банку мають кiнцевий термiн використання та
включають переважно капiталiзоване програмне забезпечення.
Придбанi лiцензiї на комп‘ютерне програмне забезпечення капiталiзуються на основi витрат,
понесених на придбання та введення в експлуатацiю конкретного програмного забезпечення.
Витрати, безпосередньо пов‘язанi з розробкою унiкальних програмних продуктiв, якi можуть бути
iдентифiкованi, контролюються Банком i, ймовiрно, принесуть додатковi економiчнi вигоди, що
перевищують витрати, облiковуються у складi нематерiальних активiв. Капiталiзованi витрати
включають витрати на персонал, який займається розробкою програмного забезпечення, та
вiдповiдну частину накладних витрат. Усi iншi витрати, пов‘язанi з програмним забезпеченням
(наприклад, його обслуговуванням), вiдносяться на видатки по мiрi їх здiйснення. Амортизацiя на
капiталiзоване програмне забезпечення нараховується лiнiйним методом протягом очiкуваного
строку його використання, який становить 5 рокiв.
Оперативна оренда. У випадках, коли Банк виступає орендарем в рамках оренди, за якою всi
ризики та вигоди, притаманнi володiнню активом, не передаються орендодавцем Банку, загальна
сума орендних платежiв включається до складу прибутку чи збитку за рiк (оренднi витрати)
рiвними частинами протягом строку оренди.
Оренда, вбудована в iншi договори, вiдокремлюється, якщо (а) виконання договору пов‘язане з
використанням конкретного активу або активiв та (б) договiр передбачає передачу права на
використання активу.
Заборгованiсть перед iншими банками. Заборгованiсть перед iншими банками облiковується з
моменту надання Банку грошових коштiв або iнших активiв банками-контрагентами. Непохiднi
фiнансовi зобов‘язання облiковуються за амортизованою вартiстю.
Кошти клiєнтiв. Кошти клiєнтiв включають непохiднi фiнансовi зобов‘язання перед фiзичними
особами, державними або корпоративними клiєнтами та облiковуються за амортизованою
вартiстю.
Похiднi фiнансовi iнструменти. Похiднi фiнансовi iнструменти, включаючи договори валютного
свопу, облiковуються за справедливою вартiстю.
Всi похiднi фiнансовi iнструменти показуються як активи, коли їхня справедлива вартiсть
позитивна, i як зобов‘язання, коли їхня справедлива вартiсть негативна. Змiни справедливої
вартостi похiдних iнструментiв вiдносяться на прибуток чи збиток за рiк (прибутки мiнус збитки
вiд похiдних фiнансових iнструментiв). Банк не застосовує облiк хеджування.
Податки на прибуток. У цiй фiнансовiй звiтностi оподаткування показано вiдповiдно до вимог
законодавства iз використанням податкових ставок та законодавчих норм, якi дiяли або фактично
були введенi в дiю станом на кiнець звiтного перiоду. Витрати з податку на прибуток включають
поточнi податки та вiдстрочене оподаткування та вiдображаються у складi прибутку чи збитку за
рiк, якщо тiльки вони не повиннi бути вiдображенi в iнших сукупних доходах або безпосередньо у
складi капiталу у зв‘язку з тим, що вони стосуються операцiй, якi також вiдображенi у цьому
самому або iншому перiодi в iнших сукупних доходах або безпосередньо у складi капiталу.
Поточний податок – це сума, що, як очiкується, має бути сплачена податковим органам або ними
вiдшкодована стосовно оподатковуваного прибутку чи збиткiв за поточний та попереднi перiоди.
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Оподатковуваний прибуток або збиток базується на оцiночних показниках, якщо фiнансова
звiтнiсть ухвалюється до моменту подання вiдповiдних податкових декларацiй. Iншi податки, за
винятком податку на прибуток, облiковуються у складi адмiнiстративних та iнших операцiйних
витрат.
Вiдстрочений податок на прибуток розраховується за методом балансових зобов‘язань вiдносно
перенесених податкових збиткiв та тимчасових рiзниць, що виникають мiж податковою базою
активiв та зобов‘язань та їхньою балансовою вартiстю для цiлей фiнансової звiтностi. Вiдповiдно
до виключення при початковому визнаннi, вiдстрочений податок не визнається для тимчасових
рiзниць, що виникають при початковому визнаннi активу або зобов‘язання у результатi операцiї,
яка не є об‘єднанням компанiй i яка не впливає на фiнансовий результат або оподатковуваний
прибуток. Активи та зобов‘язання з вiдстроченого оподаткування визначаються iз використанням
ставок оподаткування, якi введенi в дiю або практично були введенi в дiю станом на кiнець
звiтного перiоду i якi, як очiкується, застосовуватимуться у перiодi, коли будуть сторнованi
тимчасовi рiзницi або зарахованi перенесенi податковi збитки.
Вiдстроченi податковi активи по тимчасових рiзницях, що зменшують оподатковувану базу, та
перенесенi податковi збитки вiдображаються лише тiєю мiрою, в якiй iснує ймовiрнiсть отримання
оподатковуваного прибутку, вiдносно якого можна буде реалiзувати тимчасовi рiзницi.
Невизначенi податковi позицiї. Керiвництво оцiнює невизначенi податковi позицiї Банку станом
на кiнець кожного звiтного перiоду. Зобов‘язання, що вiдображаються щодо податку на прибуток,
визначаються керiвництвом як позицiї iз невисокою iмовiрнiстю того, що їх вдасться вiдстояти у
випадку виникнення претензiй з боку податкових органiв. Така оцiнка виконується виходячи з
тлумачення Банком податкового законодавства, яке є чинним або фактично набуло чинностi на
кiнець звiтного перiоду, та будь-якого вiдомого рiшення судових або iнших органiв з подiбних
питань. Зобов‘язання зi штрафiв, процентiв та податкiв, крiм тих, що пов‘язанi з оподаткуванням
прибутку, визнаються на пiдставi розрахованих керiвництвом витрат, необхiдних для
врегулювання зобов‘язання станом на кiнець звiтного перiоду.
Резерви зобов‘язань та вiдрахувань. Резерви зобов‘язань та вiдрахувань – це зобов‘язання
нефiнансового характеру iз невизначеним строком або сумою. Резерви вiдображаються у
фiнансовiй звiтностi, коли Банк має теперiшнє юридичне або конструктивне зобов‘язання у
результатi минулих подiй i коли iснує iмовiрнiсть того, що для погашення такого зобов‘язання
потрiбне буде вiдволiкання ресурсiв, якi передбачають економiчнi вигоди, а суму цього
зобов‘язання можна розрахувати з достатнiм рiвнем точностi.
Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша кредиторська заборгованiсть.
Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю визнається, якщо контрагент виконав свої
зобов‘язання за угодою, i облiковується за амортизованою вартiстю.
Акцiонерний капiтал. Простi акцiї показанi у складi капiталу. Витрати, безпосередньо пов‘язанi з
емiсiєю нових акцiй, показуються у складi капiталу як зменшення суми надходжень за
вирахуванням податкiв. Перевищення справедливої вартостi внесених у капiтал сум над
номiнальною вартiстю випущених акцiй облiковується у складi капiталу як емiсiйний дохiд.
Дивiденди. Дивiденди показуються у складi капiталу в перiодi, в якому вони були оголошенi.
Будь-якi дивiденди, оголошенi пiсля закiнчення звiтного перiоду, але до ухвалення фiнансової
звiтностi до випуску, описуються у Примiтцi «Подiї пiсля закiнчення звiтного перiоду». Розподiл
прибутку та його використання iншим чином вiдбувається на основi бухгалтерської звiтностi
Банку, складеної за українськими правилами. В українському законодавствi основою розподiлу
визначено нерозподiлений прибуток.
Визнання доходiв та витрат. Процентнi доходи та витрати за всiма борговими iнструментами
вiдображаються вiдповiдно до методу нарахування iз використанням методу ефективної
процентної ставки. Цей метод включає до складу процентних доходiв та витрат i розподiляє
протягом всього перiоду дiї усi комiсiї, якi виплачують або отримують сторони договору i якi є
невiд‘ємною частиною ефективної процентної ставки, витрати за угодою, а також усi iншi премiї
та дисконти.
Комiсiйнi, якi є невiд‘ємною частиною ефективної процентної ставки, включають комiсiйнi,
отриманi або сплаченi у зв‘язку iз формуванням або придбанням фiнансового активу чи випуском
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фiнансового зобов‘язання (наприклад, комiсiйнi за оцiнку кредитоспроможностi, оцiнку чи облiк
гарантiй або застави, врегулювання умов надання iнструменту та обробку документiв за угодою).
3. Основнi принципи облiкової полiтики (продовження)
Комiсiйнi за зобов‘язання iз надання кредиту за ринковими процентними ставками, отриманi
Банком, є невiд‘ємною частиною ефективної процентної ставки, якщо iснує iмовiрнiсть того, що
Банк укладе конкретний кредитний договiр та не плануватиме реалiзацiї кредиту протягом
короткого перiоду часу пiсля його надання. Банк не вiдносить зобов‘язання iз надання кредитiв до
фiнансових зобов‘язань, що вiдображаються за справедливою вартiстю через фiнансовий
результат.
Якщо виникають сумнiви щодо можливостi погашення кредитiв або iнших боргових iнструментiв,
їх вартiсть зменшується до поточної вартостi очiкуваних грошових потокiв, пiсля чого процентний
дохiд облiковується на основi ефективної процентної ставки по даному iнструменту, що
використовувалась для оцiнки збитку вiд знецiнення.
Всi iншi виплати, комiсiйнi та iншi доходи i витрати, як правило, облiковуються за методом
нарахування залежно вiд ступеня завершеностi конкретної операцiї, що визначається як частка
фактично наданої послуги у загальному обсязi послуг, якi мають бути наданi. Комiсiя за
синдикованi кредити вiдображається як дохiд, коли операцiю синдикування завершено i Банк не
залишає собi частину кредитного пакету, або коли Банк залишає собi частину кредитного пакету
за такою ж ефективною процентною ставкою, що й iншi учасники операцiї.
Взаємозалiк. Взаємозалiк фiнансових активiв та зобов‘язань, з подальшим включенням до звiту
про фiнансовий стан лише їхньої чистої суми, може здiйснюватися лише у випадку iснування
юридично визначеного права взаємозалiку визнаних сум, коли є намiр провести розрахунок на
основi чистої суми або одночасно реалiзувати актив та розрахуватися за зобов‘язаннями.
Витрати на персонал та вiдповiднi вiдрахування. Витрати на заробiтну плату, внески до
державного пенсiйного фонду України i фондiв соцiального страхування, оплачуванi рiчнi
вiдпустки та лiкарнянi, премiї, а також негрошовi винагороди нараховуються у тому роцi, в якому
вiдповiднi послуги надавались працiвниками Банку. У Банку вiдсутнє юридичне або
конструктивне зобов‘язання здiйснювати пенсiйнi або iншi подiбнi виплати, крiм платежiв за
планом iз встановленими внесками вiдповiдно до законодавства.
Iнформацiя про господарську дiяльнiсть емiтента
Вид дiяльностi, який здiйснює емiтент за КВЕД: 65.12.0 - iнше грошове посередництво.
ПАТ «ЮНЕКС БАНК» в 2011роцi у зв`язку зi змiнами в законодавствi України отримав вiд
Нацiонального банку України банкiвську лiцензiю на право надання банкiвських послуг 56 вiд 28
жовтня 2011 року та Генеральну лiцензiю на здiйснення валютних операцiй № 56-2 вiд
16.12.2011р.
На пiдставi отриманої банкiвської лiцензiї ПАТ «ЮНЕКС БАНК» здiйснює:
1) залучення у вклади (депозити) коштiв та банкiвських металiв вiд необмеженого кола
юридичних i фiзичних осiб;
2) вiдкриття та ведення поточних (кореспондентських) рахункiв клiєнтiв, у тому числi у
банкiвських металах;
3) 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.
Крiм того, ПАТ «ЮНЕКС БАНК» має право здiйснювати:
1) операцiї на ринку цiнних паперiв вiд свого iменi;
2) надання гарантiй i поручительств та iнших зобов'язань вiд третiх осiб, якi передбачають їх
виконання у грошовiй формi;
3) придбання права вимоги на виконання зобов'язань у грошовiй формi за поставленi товари чи
наданi послуги, приймаючи на себе ризик виконання таких вимог та прийом платежiв (факторинг);
4) лiзинг;
5) надання своїм клiєнтам (крiм банкiв) фiнансовi послуги, у тому числi шляхом укладення з
юридичними особами (комерцiйними агентами) агентських договорiв.
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6) дiяльнiсть щодо:
1) iнвестицiй;
2) випуску власних цiнних паперiв;
3) випуску, розповсюдження та проведення лотерей;
4) зберiгання цiнностей або надання в майновий найм (оренду) iндивiдуального банкiвського
сейфа;
5) iнкасацiї коштiв та перевезення валютних цiнностей;
6) ведення реєстрiв власникiв iменних цiнних паперiв (крiм власних акцiй);
7) надання консультацiйних та iнформацiйних послуг щодо банкiвських та iнших фiнансових
послуг.
На пiдставi генеральної лiцензiї на здiйснення валютних операцiй ПАТ «ЮНЕКС БАНК» здiйснює
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;
- залучення та розмiщення iноземної валюти на мiжнародних ринках; торгiвля iноземною валютою
на валютному ринку України [за винятком операцiй з готiвковою iноземною валютою та чеками
(купiвля, продаж, обмiн), що здiйснюється в касах i пунктах обмiну iноземної валюти банкiв i
агентiв];
- торгiвля iноземною валютою на мiжнародних ринках;
- залучення та розмiщення банкiвських металiв на валютному ринку України;
- залучення та розмiщення банкiвських металiв на мiжнародних ринках;
- торгiвля банкiвськими металами на валютному ринку України;
- торгiвля банкiвськими металами на мiжнародних ринках;
- 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;
- валютнi операцiї на мiжнародних ринках, 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.
При цьому основним видом послуг, що надає емiтент, є кредитування суб‘єктiв господарської
дiяльностi: загальний обсяг кредитiв наданих суб‘єктам господарювання станом на 01.01.2014р.
склав 1 360 101,3 тис.грн., середньорiчний обсяг портфеля за 2013 рiк склав 1 174 111,1 тис.грн.,
обсяг отриманих процентних доходiв склав 218 867,6 тис.грн., або 87,9% загальних доходiв за рiк,
середньорiчна доходнiсть (цiна) склала 18,6% рiчних.
Стан галузi
На функцiонування банкiвського сектора України в 2013 роцi впливали, насамперед, полiтична
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ситуацiя в країнi, грошово-кредитна i фiскальна полiтика, стан економiки, змiни в банкiвському
законодавствi та рiзних галузях економiки, рiвень довiри з боку рiзних груп iнвесторiв та наявнiсть
платоспроможного попиту на банкiвськi кредити, а також стан свiтових ринкiв. Незважаючи на
затяжну кризу у свiтовiй економiцi i проблеми на фiнансових ринках, банки України протягом
2013 року залучили значний обсяг ресурсiв на внутрiшньому ринку, що дозволило вiдновити
фiнансування економiки, зберiгши прийнятнi показники лiквiдностi i капiталiзацiї. Грошовокредитна полiтика в країнi, а також ситуацiя на валютному ринку i в бiльшостi галузей економiки
протягом 1 – 3 кварталiв залишалися стабiльними i прогнозованими, що сприяло вiдновленню
ресурсної бази банкiвської системи та корекцiї вартостi фондування. Торiк вiдбувалися суттєвi
змiни в банкiвському регулюваннi, що, ймовiрно, буде сприяти подальшому коригуванню
стратегiй розвитку окремих банкiв. Змiни фiнансових показникiв банкiвського сектора були не
iстотними — у 2013 роцi банки намагалися вiдновити втраченi ринковi позицiї i проводили роботу
з полiпшення якостi активiв. Законодавчi змiни i вироблення спiльних позицiй з регулятором та
iншими контролюючими органами спростили процес розчищення банкiвських балансiв за рахунок
списання проблемних боргiв, що може розширити можливостi банкiв з нарощування кредитноiнвестицiйних операцiй. При цьому, якiсть ресурсної бази та активiв банкiвської системи все ще
залишається досить низькою, а операцiйне середовище — слабким, що пiдсилює чутливiсть банкiв
до основних iндивiдуальних ризикiв. Чутливiсть банкiв до системного ризику — помiрна, що,
перш за все, зумовлено високою ймовiрнiстю пiдтримки з боку регулятора i високим рiвнем
регулювання в галузi. Бiльша частина банкiвських установ має необхiдний запас капiталу, що
дозволяє абсорбувати збитки вiд погiршення якостi активiв. Разом з тим, враховуючи негативнi
тенденцiї у свiтовiй економiцi, зниження iнвестицiйної привабливостi банкiвського сектора країни
(в т.ч. через обмеження можливостей хеджування валютних ризикiв) i ймовiрнiсть iстотного
погiршення ситуацiї у низцi галузей вiтчизняної економiки через полiтичну кризу, протягом 2014
року необхiдною умовою успiшного функцiонування банкiвського сектора буде здатнiсть банкiв
пiдтримувати власну платоспроможнiсть на прийнятному рiвнi, не покладаючись на фiнансову
пiдтримку з боку власникiв. Враховуючи обмежений потенцiал збiльшення капiталу i клiєнтських
пасивiв (що пов'язано з об'єктивними економiчними факторами), конкуренцiя на банкiвському
ринку (як на ресурсному, так i кредитному), ймовiрно, буде посилюватися. Разом з тим,
найiстотнiший вплив на розвиток банкiвської системи в 2014 роцi буде мати оновлення
вiтчизняного полiтикуму, проведення структурних реформ в економiцi та ефективна полiтика
взаємодiї з зовнiшнiми фiнансовими iнституцiями.
Напрямки розвитку
У 2013 роцi прiоритетним напрямом дiяльностi Банку було нарощування клiєнтської бази малого
та середнього корпоративного бiзнесу. Банком були розробленнi спецiальнi акцiйнi умови
обслуговування корпоративних клiєнтiв в нових точках продажу, якi дозволили їм оцiнити якiсть
обслуговування за мiнiмальну платню. Серед клiєнтiв Банку є пiдприємства наступних галузей –
суднобудiвнi,торгiвельнi, газовидобуваючi, будiвельнi компанiї, страховi компанiї,
сiльськогосподарськi та харчовi пiдприємства, успiшнi пiдприємства малого та середнього бiзнесу.
Банк здiйснює заходи щодо розширення своєї дiяльностi, а саме розробку та впровадження нових
банкiвських продуктiв, якi вiдповiдатимуть потребам та iнтересам клiєнтiв. Протягом 2013 року
ПАТ «ЮНЕКС БАНК» пропонував клiєнтам увесь спектр банкiвських продуктiв та послуг:
Розрахунково-касове обслуговування, у тому числi з використанням системи дистанцiйного
обслуговування «Клiєнт-банк»; Розмiщення вiльних коштiв на депозитних рахунках;
Кредитування короткострокове та довгострокове, у тому числi у формi овердрафт; Факторинг;
Документарнi операцiї, у тому числi операцiї по акредитивами у нацiональнiй та iноземнiй
валютах, банкiвськi гарантiї; Операцiї з цiнними паперами; Оренда iндивiдуальних банкiвських
сейфiв; Реалiзацiя програм виплати заробiтної плати на платiжнi картки (заробiтнi проекти),
встановлення банкоматiв на територiї пiдприємств; Iнформацiйно-консультацiйнi послуги;
Депозитарнi послуги зберiгача цiнних паперiв; Операцiї з дорогоцiнними металами.
В найближчому майбутньому планується продовжити розвиток Банку як надiйної унiверсальної
фiнансової установи.
Фактори ризику
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Дiяльнiсть будь-якої банкiвської установи пов‘язана з ризиками. Кiлькiсть i величина цих ризикiв
залежать вiд спектру i обсягу операцiй, що здiйснює банк. У зв‘язку з цим завданням кожного
банку є створення такої системи управлiння ризиками, яка б вiдповiдала складностi його операцiй
i забезпечувала надiйний захист коштiв клiєнтiв, вкладникiв та акцiонерiв банку. Фактори
(чинники) ризику, пов'язанi з iнвестуванням у цiннi папери Банку: кожен акцiонер в залежностi вiд
кiлькостi належних йому акцiй може в повнiй мiрi розпоряджатися голосами у вирiшеннi питань
стосовно обрання членiв органiв емiтента абоз iнших питань, що вирiшуються шляхом
голосування акцiонерiв. Вiдповiдно до законодавства України та внутрiшнiх положень Банку
обрання членiв органiв емiтента проводиться шляхом кумулятивного голосування, де загальна
кiлькiсть голосiв (голосуючих акцiй) акцiонера помножується на кiлькiсть членiв органу Банку, що
обираються. Акцiонер має право вiддати всi пiдрахованi таким чином голоси за одного кандидата
або розподiлити їх мiж кiлькома кандидатами. При додатковiй емiсiї акцiй Банком передбачено
переважне право акцiонера на придбання ним акцiй, що розмiщуються додатково, у кiлькостi,
пропорцiйнiй їх частцi у статутному капiталi Банку, станом дату початку розмiщення. У разi
вiдмови акцiонера вiд свого права на купiвлю акцiй, що додатково розмiщуються, його участь у
капiталi Банку зменшується пропорцiйно збiльшенню статутного капiталу. До факторiв, якi
обмежують можливiсть акцiонерiв впливати на рiшення стосовно обрання членiв органiв емiтента
або iнших питань, що вирiшуються шляхом голосування акцiонерiв, та можуть спричинити
«розмиття» поточної частки акцiонера у статутному капiталi емiтента можливо вiднести норми ст.
34 ЗУ «Про банки i банкiвську дiяльнiсть» вiдповiдно до якої, особа яка має намiр придбати
iстотну участь у емiтента або збiльшити її таким чином, що така особа буде прямо чи
опосередковано володiти чи контролювати 10, 25, 50 та 75 вiдсоткiв статутного капiталу емiтента
чи права голосу придбаних акцiй в органах управлiння емiтента, зобов'язана отримати письмовий
дозвiл Нацiонального банку України. В разi вiдсутностi зазначеного дозволу Нацiонального банку
України останнiй має право заборонити такiй особi прямо чи опосередковано, повнiстю чи
частково користуватися правом голосу придбаних акцiй (паїв) та брати участь будь-яким чином в
управлiннi справами емiтента. Факторами, що можуть обмежувати виплату дивiдендiв за акцiями
емiтента є вимоги, передбаченi чинним законодавством України та статутом емiтента, в тому числi
заборона щодо прийняття рiшень про виплату дивiдендiв чи розподiл капiталу у будь-якiй формi,
якщо така виплата або розподiл призведе до порушення нормативу адекватностi капiталу емiтента.
Основними законодавчими актами, якi можуть вплинути на виплату дивiдендiв, процентiв або
iнших виплат нерезидентам є ЗУ «Про акцiонернi товариства» та ЗУ «Про банки i банкiвську
дiяльнiсть». Iншими факторами, що можуть негативно вплинути на права власникiв цiнних
паперiв емiтента, включаючи можливiсть реалiзацiї цих прав, можуть бути змiни у законодавствi
України, тощо. Емiтенту невiдомi iншi фактори (чинники) ризику, пов'язанi з iнвестуванням у
цiннi папери емiтента (такi, що можуть спричинити "розмиття" поточної частки акцiонера у
статутному капiталi емiтента; або данi про законодавчi акти, якi можуть вплинути на виплату
дивiдендiв, процентiв або iнших виплат нерезидентам; порядок оподаткування доходiв за
розмiщеними емiсiйними цiнними паперами, що може вплинути на розмiр прибутку власникiв
цiнних паперiв). В процесi своєї дiяльностi Банк постiйно iдентифiкує та оцiнює ризики, що
впливають чи можуть вплинути на його фiнансовий стан, а також здiйснює контроль за ними.
Cтратегiя ризик-менеджменту Банку базується на дотриманнi принципу беззбитковостi дiяльностi
та спрямована на забезпечення оптимального спiввiдношення мiж прибутковiстю окремих бiзнеснапрямiв та рiвнем ризикiв, що приймає на себе Банк при здiйсненнi певних операцiй. Банк є
унiверсальним, тому розширюючи сферу своєї дiяльностi, має змогу диверсифiкувати ризики
завдяки одночасному виконанню рiзнопланових операцiй. З позицiї ризик - менеджменту Банку
спектр банкiвських ризикiв подiляється на: «традицiйнi», якi супроводжують дiяльнiсть будь-якої
банкiвської установи, тобто кредитнi, ринковi, вiдсотковi, валютнi, iнвестицiйнi, тощо;
«нетрадицiйнi», що зумовленi розширенням дiяльностi банку, як наприклад iнновацiйний,
конкурентний, iнший цiновий, та iншi види ризику.
Кредитний ризик присутнiй в усiх видах дiяльностi, де результат залежить вiд дiяльностi
контрагента емiтента або позичальника. Вiн виникає кожного разу, коли банк надає кошти, бере
зобов`язання про їх надання, iнвестує кошти, або iншим чином ризикує ними вiдповiдно до умов

48

реальних чи умовних угод незалежно вiд того, де вiдображається операцiя - як балансова чи
позабалансова. Управлiння кредитним ризиком це сукупнiсть заходiв, спрямованих на запобiгання
втратам банку вiд його кредитної дiяльностi. Сукупнiсть заходiв формується в цiлiсну систему кредитну полiтику, що регламентує дiяльнiсть банку у сферi кредитування. Банк використовує
наступнi методи управлiння кредитними ризиками: удосконалення методики оцiнки
кредитоспроможностi клiєнта банку; страхування кредитiв в страхових компанiях; диверсифiкацiя
кредитного портфеля та створення резервiв; надання забезпечених чи гарантованих кредитiв,
забезпечує ефективнiсть кредитного адмiнiстрування, що базується на кредитному аналiзi,
монiторингу, роботi з проблемними активами, оцiнцi застави, комплектацiї квалiфiкованими
кадрами. Оскiльки кредитний портфель в структурi активiв становить найбiльшу частку 72,8%, то
вiд ефективного управлiння кредитними ризиками залежить стабiльнiсть та доходнiсть Банку в
цiлому. Кредитний портфель є найвагомiшою складовою загальних активiв. Станом на 31 грудня
2013 року на кiнець дня норматив максимального розмiру кредитного ризику на одного
контрагента (Н7) складає 23,07%, нормативне значення не бiльш 25%; норматив великих
кредитних ризикiв (Н8) складає 365,82%, нормативне значення не бiльш 800%; максимального
розмiру кредитiв, гарантiй та поручительств, наданих одному iнсайдеру (Н9) складає 0,12%,
нормативне значеннi не бiльш 5%; максимального сукупного розмiру кредитiв, гарантiй та
поручительств, наданих iнсайдерам (Н10) складає 0,32%, нормативне значення не бiльш 30%.
Контроль за iнвестицiйним ризиком здiйснюється за показниками економiчних нормативiв.
Протягом звiтного року економiчнi нормативи, встановленi НБУ, не порушувались. Iнвестицiйний
ризик контролюється Банком у межах встановлених НБУ нормативiв iнвестування. Негативно
класифiкованi цiннi папери у Банку вiдсутнi. Управлiння iнвестицiйним ризиком передбачає
наступнi заходи: застосування теорiї портфельного iнвестування, що передбачає диверсифiкацiю
iнвестицiйного портфелю за видом цiнних паперiв чи галуззю дiяльностi емiтентiв; за термiнами
погашення цiнних паперiв тощо.
Ринковий ризик - це наявний або потенцiйний ризик для надходжень та капiталу, який
виникає через несприятливi коливання вартостi цiнних паперiв та товарiв i курсiв iноземних валют
за тими iнструментами, якi є в торговельному портфелi Банку. З метою управлiння ринковим
ризиком банком застосовуються наступнi iнструменти: встановлення лiмiтiв на суму конкретної
угоди щодо купiвлi або продажу, якщо вона укладається на умовах, за яких результат її
проведення залежить вiд коливання ринкових цiн, встановлення лiмiту на загальний розмiр
валютної позицiї, встановлення лiмiту на сукупний розмiр iнвестицiйного портфеля, позаплановий
перегляд лiмiтiв у випадку рiзкої змiни кон‘юнктури ринку або значного зниження ресурсної бази
банку, формування резервiв на покриття можливих збиткiв. Торговельнi операцiї банку на
валютному ринку не несуть ринкового ризику, оскiльки операцiї купiвлi – продажу валюти для
клiєнтiв здiйснюється за рахунок коштiв клiєнтiв. З метою управлiння ринковим ризиком Банк
застосовує наступi заходи: встановлення лiмiтiв на суми угод, що вона укладаються на умовах, за
яких фiнансовий результат вiд їх проведення залежить вiд коливання ринкових цiн; встановлення
лiмiту на сукупний розмiр iнвестицiйного портфеля; позаплановий перегляд лiмiтiв у випадку
рiзкої змiни кон‘юнктури ринку або значного зниження ресурсної бази Банку; формування
резервiв на покриття можливих збиткiв.
Банк здiйснює управлiння процентним ризиком змiнюючи строки розмiщення та залучення своїх
активiв та пасивiв, рiвень доходностi за активами, чутливими до змiни процентних ставок. Банк
проводить зважену полiтику в областi управлiння процентним ризиком. При управлiння ризиком
змiни процентних ставок менеджмент Банку вирiшує наступнi завдання: досягнення цiльового
рiвня чистої процентної маржi, спреду, стабiлiзацiї процентного доходу; визначення тенденцiй
ринку; встановлення процентних ставок на пiдставi визначення динамiчної структуру активiв та
пасивiв за результатами ГЕП-аналiзу. Банк постiйно контролює рiвень допустимого ризику.
Основним методом управлiння процентним ризиком є балансування структури активiв i
зобов`язань за строками та сумами. Ризик змiни процентної ставки у Банку помiрний.
Параметри ризику лiквiдностi (потоки грошових коштiв, поточна позицiя та потреби в лiквiдностi,
стратегiя управлiння лiквiднiстю) не становлять загрози для надходжень i капiталу. Позицiя
лiквiдностi є достатньою, але очiкується незначний ризик для надходжень та капiталу. Лiквiднiсть
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банку достатня для своєчасного виконання зобов`язань перед клiєнтами, кредиторами та
вкладниками. Ресурсна база Банка стiйка. Залежностi вiд мiжбанкiвського ринку не
спостерiгається. Процеси управлiння ризиком лiквiдностi є адекватними. Управлiнська iнформацiя
є загалом своєчасною, точною, повною, достовiрною. З метою ефективного управлiння ризиком
лiквiдностi Банком визначено вiдповiднi принципи, методи, процедури управлiння активами та
пасивами, налагоджено систему управлiнської звiтностi, що включає статичний та динамiчний
звiти щодо невiдповiдностi мiж строками погашення активiв та виконання зобов‘язань.
Мiнiмiзацiя ризику лiквiдностi забезпечується шляхом встановлення Комiтетом з управлiння
активами та пасивами обмежень невiдповiдностi мiж строками погашення активiв та виконання
зобов‘язань Банку (в розрiзi основних операцiйних валют) з врахуванням активностi ринку
банкiвських послуг, можливостей по залученню ресурсiв, їх вартостi, нормативних значень щодо
структури активiв та пасивiв Банку. Координацiя проведення валютних операцiй здiйснюється на
достатньому рiвнi. Управлiння валютним ризиком здiйснюється банком у межах лiмiтiв валютної
позицiї Нацiонального банку України. Протягом звiтного перiоду лiмiти валютної позицiї,
встановленi Нацiональним банком України не порушувались. Торговельнi операцiї Банку на
валютному ринку не несуть ринкового ризику, оскiльки операцiї з купiвлi-продажу валюти для
клiєнтiв здiйснюється за рахунок їх коштiв. Торговельний результат вiд валютних операцiй для
Банку позитивно впливає на розмiр надходжень. Ризик вiд проведення валютних операцiй для
банку можна оцiнити як прийнятний. Внутрiшня методологiчна база щодо до операцiй з
iноземною валютою задовольняє потреби банку. Аналiз органiзацiйної структури Банку свiдчить
про достатнiй контроль за облiком валютних операцiй та проведення розрахункiв.
Операцiйний ризик – це ризик, що виникає через недолiки корпоративного управлiння, системи
внутрiшнього контролю або неадекватнiсть iнформацiйних технологiй i процесiв оброблення
iнформацiї з точки зору керованостi, унiверсальностi, надiйностi, контрольованостi i
безперервностi роботи. Операцiйний ризик може спричинити шкоду репутацiї мати правовi чи
законодавчо-нормативнi наслiдки або призвести до фiнансових збиткiв. З метою управлiння
операцiйно-технологiчним ризиком Банк вживає наступнi заходи: система лiмiтування
повноважень на проведення операцiй; внутрiшнiй контроль та аудит; внутрiшнiй фiнансовий
монiторинг.
Юридичний ризик аналiзується спецiальним пiдроздiлом Банку – Юридичним управлiнням шляхом детального вивчення нормативних актiв, застосування ситуацiйного пiдходу, отримання
додаткових вiдомостей, для уникнення погiршення позицiй банку на ринку, сплати штрафних
санкцiй та адмiнiстративних стягнень грошового вiдшкодування збиткiв. Система управлiння
юридичним ризиком Банку включає: систему визначення та оцiнки дотримання Банком вимог усiх
законiв України, нормативно-правових актiв НБУ та iнших державних органiв; процес
монiторингу змiн у законодавствi України, якi можуть вплинути на фiнансовий стан Банку; процес
монiторингу всiх судових справ, що iнiцiйованi Банком або проти Банку.
З метою управлiння конкурентним ризиком Банком використовуються наступнi заходи: зниження
собiвартостi банкiвських послуг та розширення пакета послуг, застосування iнновацiйних
технологiй та гнучкої тарифної полiтики тощо.
Керiвництво Банку зважено пiдходить до комплексної оцiнки ризикiв за активним та пасивними
операцiями, диверсифiкацiї кредитно – iнвестицiйного портфелю.
ПАТ «ЮНЕКС БАНК» не притаманнi ризик нерентабельностi (Банк не мав збиткiв у попереднiх
звiтних перiодах та не припускає можливостi збиткiв у наступному звiтному перiодi чи в
подальшому).
В своїй дiяльностi Банк враховує можливий вплив полiтичних та макроекономiчних ризикiв таких
як: податкове навантаження - високi податки або вимоги податкових органiв, що призводить до
зростання податкових платежiв, штрафiв i пенi; невизначенiсть регуляторного середовища для
дiяльностi емiтента; полiтична нестабiльнiсть; рецесiя чи зниження темпiв економiчного розвитку;
зростання iнфляцiї чи зниження впевненостi споживачiв у майбутньому; неефективна судова
система; обмеження на валютнi операцiї.
Вплив вищевказаних ризикiв нейтралiзується веденням консервативної полiтики в частинi
управлiння активами та пасивами Банку (мiнiмiзацiя вiдкритої валютної позицiї, управлiння ГЕП-
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розривами, пiдвищенi вимоги до кредитоспроможностi потенцiйних позичальникiв тощо.
Iнформацiя стосовно системи оцiнки та управлiння ризиками: управлiння ризиками є однiєю з
ключових задач менеджменту Банку. Глобальна мета системи ризик-менеджменту – забезпечення
оптимального балансу мiж максимiзацiєю прибуткiв та довгостроковою стабiльнiстю бiзнесу.
Основними органами управлiння ризиками є створенi в Банку комiтети, загальне керiвництво
здiйснюють Правлiння та Спостережна рада Банку. Iнформацiйнi системи достатнi для аналiзу та
управлiння ринковими ризиками, що притаманнi Банку. Вони надають можливiсть регулярно
отримувати iнформацiю щодо стану усiх активiв та зобов`язань, їх платностi. До колегiального
вирiшення питань, що мають суттєвий вплив на фiнансовий стан банку, створенi профiльнi
комiтети: Комiтет з управлiння активами та пасивами (КУАП) та Кредитний комiтет, якi в межах
своєї компетенцiї беруть участь у процесi управлiння ризиками.
КУАП – забезпечує, у визначеному Положенням про Комiтет з управлiння активами та пасивами
порядку, оптимiзацiю загальної структури активiв та пасивiв, дотримання показникiв ризику
лiквiдностi, ризику достатностi капiталу, процентного, валютного i ринкового ризикiв .
Затверджує плани заходiв щодо усунення негативного впливу вiд пiдвищення рiвня ризику
лiквiдностi, ризику достатностi капiталу, процентного, валютного i ринкового ризикiв або
термiновi плани заходiв щодо усунення негативного впливу вiд пiдвищення рiвня ризику
лiквiдностi, ризику достатностi капiталу, процентного, валютного i ринкового ризикiв та
контролює їх виконання.
Кредитний комiтет – забезпечує у визначеному Положенням про Кредитний комiтет порядку
дотримання показникiв кредитного ризику. Затверджує плани заходiв щодо усунення негативного
впливу вiд пiдвищення рiвня кредитного ризику або термiновi плани щодо усунення негативного
впливу вiд пiдвищення рiвня кредитного ризику та контролює їх виконання. Координацiя та
iнформацiйна пiдтримка системи ризик-менеджменту здiйснюється Управлiнням ризикiв та
комплайєнс.
Банк не має дочiрнiх пiдприємств. Основними каналами збуту є регiональна мережа, а також
банкомати та POS-термiнали.
Протягом останнiх п‘яти рокiв:
- первiсна вартiсть нематерiальних активiв на балансi зросла на 0,8 млн.грн.;
- первiсна вартiсть будинкiв та споруд знизилась на 10,6 млн.грн. (за рахунок переоцiнки);
- первiсна вартiсть машин та обладнання зросла на 6,5 млн.грн.;
- первiсна вартiсть транспортних засобiв зросла на 0,9 млн.грн.;
- первiсна вартiсть меблiв та iнвентаря зросла на 3,7 млн.грн.;
- первiсна вартiсть iнших капiтальних iнвестицiй (капiтальний ремонт, витрати на створення
вiддiлень) зросли на 11,5 млн.грн.
В цiлому за перiод з 2009 по 2013 роки обсяг вкладень в основнi засоби та нематерiальнi активи
без врахування переоцiнки склав 27,9 млн.грн.
В найближчому майбутньому Банком не плануються значнi iнвестицiї або придбання, пов'язанi з
його господарською дiяльнiстю.
Протягом звiтного року правочинiв з власниками iстотної участi емiтента, членами наглядової
ради або членами виконавчого органу емiтента та з афiлiйованими особами ПАТ «ЮНЕКС
БАНК» не здiйснюв.
Основнi засоби станом на 01.01.2014р. мають наступну структуру, тис. грн.:
Основнi засоби Первiсна вартiсть Знос Балансова вартiсть Структура
Будинки та споруди 34378,9 4067,2 30311,7 79,9%
Машини та обладнання 11221,3 7516,4 3704,9 9,8%
Транспортнi засоби 2223,4 1475,9 747,5 2,0%
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Меблi та iнвентар 5258,3 2112,6 3145,7 8,3%
ВСЬОГО 53081,9 15172,1 37909,8 100,0%
Значну питому вагу в загальнiй балансовiй вартостi основних засобiв складають виробничi
примiщення (79,9%) та офiсна технiка (9,8%). Враховуючи основний напрямок дiяльностi емiтента
(надання фiнансових послуг), екологiчнi питання, що можуть позначитися на використаннi
активiв, вiдсутнi.
Капiтальне будiвництво, iстотне розширення або удосконалення основних засобiв протягом
найближчого часу не планується.
Дiяльнiсть емiтента знаходиться у високiй ступенi залежностi вiд законодавчих або економiчних
обмежень. На функцiонування емiтента впливають, насамперед, триваюча полiтична криза,
грошово-кредитна i фiскальна полiтика в країнi, стан економiки, змiни в банкiвському
законодавствi та рiзних галузях економiки, рiвень довiри з боку рiзних груп iнвесторiв та наявнiсть
платоспроможного попиту на банкiвськi кредити, а також стан свiтових ринкiв. Найiстотнiший
вплив на розвиток емiтента мають подiї на свiтових фiнансових ринках, а також грошово-кредитна
i валютна полiтика уряду, стабiлiзацiя полiтичної ситуацiї в країнi. На дiяльнiсть емiтента серед
iншого впливає також нестабiльнiсть та колiзiйнiсть норм чинного законодавства України.
У перiод з 01.01.2013 по 31.12.2013 загальна сума сплачених штрафiв та пенi складає 68 тис. грн., з
якої пеня за порушення податкового законодавства становить 0,07 тис. грн..
Станом на 01.01.2014р. структура фiнансування дiяльностi емiтента наступна:
Ресурси Обсяг, тис.грн Структура
Кошти банкiв 72 815,9 3,8%
Кошти клiєнтiв 1 451 303,4 76,3%
Кошти ДIУ 24 537,0 1,3%
Iншi зобов'язання 8 500,1 0,5%
Власний капiтал 343 852,6 18,1%
ВСЬОГО 1 901 009,0 100,0%
Основним джерелом фiнансування є залученi кошти клiєнтiв (76,3%) як на умовах строкових
депозитних вкладiв, так i у виглядi залишкiв на поточних рахунках.
Значну частину у пасивах емiтента займає власний капiтал – 18,1% (при загальноприйнятiй нормi
не менше 10%). Рiвень капiталiзацiї високий. Нормативнi вимоги Нацiонального банку України
щодо рiвня капiталiзацiї та лiквiдностi виконуються зi значним запасом.
На даний момент Банк продовжує роботу над розширенням клiєнтської бази, нарощуванням
обсягiв залучених ресурсiв, збiльшення їх строковостi та зниження вартостi їх залучення.
Важливим напрямком роботи також є пiдвищення рiвня диверсифiкацiї ресурсної бази.
Станом на 31.12.2013 укладених, але ще не виконаних договорiв (контрактiв) не має
Основнi напрямки дiяльностi Банку:
- забезпечення комплексного кредитного, розрахункового, касового та iншого банкiвського
обслуговування пiдприємств, установ i органiзацiй усiх форм власностi та фiзичних осiб;
- сприяння розвитку мiжгалузевих та мiжрегiональних виробничих зв`язкiв та мiжнародного
спiвробiтництва;
- сприяння розвитку малого бiзнесу та пiдприємництва;
- сприяння залучення iноземних iнвестицiй.
Стратегiчний розвиток ПАТ «ЮНЕКС БАНК» направлено на пiдвищення капiталiзацiї та
розширення бiзнесу Банку з огляду особливостей сучасних економiчних умов.
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Вiдповiдно до обраної стратегiї, основною метою дiяльностi є позицiонування Банку, як
унiверсального фiнансового закладу, що обслуговує пiдприємства великого та середнього бiзнесу,
фiзичних осiб по всiй територiї України та має доступ до мiжнародних ринкiв капiталу.
Основнi завдання, якi стоять перед Банком:
- забезпечення зростання активiв та ведення прибуткової дiяльностi;
- використання сучасних технологiй – надання гарантовано якiсного банкiвського обслуговування;
- зважений фiнансовий менеджмент пiд час формування i управлiння структурою активiв та
пасивiв, ефективне управлiння спiввiдношенням окремих джерел та видiв зобов‘язань,
формування оптимальної структури балансу; пiдвищення платоспроможностi та укрiплення
фiнансової стiйкостi банку;
- диверсифiкацiя дiяльностi на рiзних напрямках з метою зниження рiвня банкiвських ризикiв;
- зважена цiнова (тарифна) полiтика пiд час впровадження банкiвських продуктiв та послуг на
ринок;
- полiтика вiдкритостi i прозоростi для клiєнтiв;
- забезпечення умов сталого розвитку банку як стабiльного фiнансового iнституту;
- унiверсалiзацiя банкiвської дiяльностi;
- концентрацiї на цiльових сегментах ринку для кожного виду дiяльностi;
- впровадження нових банкiвських технологiй;
- пiдвищення ефективностi роботи регiональної мережi.
Прямуючи до максимальної вiдкритостi, Банк вважає за необхiдне оголосити i чiтко
дотримуватися у своїй дiяльностi таких принципiв:
- Банк орiєнтується на свiтовi стандарти обслуговування клiєнтiв i рiвною мiрою цiнує кожного iз
них;
- Банк дотримується законiв, етичних норм i правил чесного ведення бiзнесу, незаперечно виконує
свої зобов`язання i дорожить своєю репутацiєю;
- Банк зберiгає нейтралiтет у вiдношеннi полiтичних партiй i напрямкiв i здiйснює свою дiяльнiсть,
насамперед, в iнтересах вкладникiв, клiєнтiв i акцiонерiв ;
- Банк декларує себе як унiверсальний галузевий фiнансовий заклад, що обслуговує пiдприємства
великого та середнього бiзнесу по всiй територiї України.
Банк вiдмовляється вiд участi та фiнансування проектiв, що несуть у собi соцiальну або екологiчну
загрозу для регiонiв України. Розвиваючи новi напрямки дiяльностi, продукти i послуги, Банк
виходить iз принципу розумної обережностi. Банк дорожить своїми спiвробiтниками i створює
умови, в яких кожний працюючий може максимально реалiзувати свої можливостi.
Банк має право вчиняти будь-якi правочини, необхiднi для надання ним банкiвських та iнших
фiнансових послуг та здiйснення iншої дiяльностi
Галузь в якiй працює емiтент є досить консервативною та характеризується високим рiвнем
контролю та регулювання зi сторони Нацiонального банку України. В зв‘язку з цим витрати
емiтента щодо дослiджень та розробок є незначними i обмежуються поточним фiнансуванням
роботи вiдповiдних пiдроздiлiв у штатi Банку та перiодичними маркетинговими дослiдженнями з
мiнiмальним бюджетом.
1. Дата вiдкриття провадження у справi: 12.04.2013
Сторони: позивач - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "М'ясопереробне пiдприємство
"Мiтекс "; вiдповiдач - ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЮНЕКС БАНК"
Змiст та розмiр позовних вимог: про визнання недiйсною додаткової угоди № 3 вiд 09.06.2011 до
кредитного договору № 01-020410-КЛ вiд 28.04.2010
Найменування суду: Господарський суд м. Києва
Поточний розгляд справи: рiшення вiд 10.09.2013 в задоволеннi позову вiдмовити повнiстю
2. Дата вiдкриття провадження у справi: 27.11.2013
Сторони: позивач - ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЮНЕКС БАНК"; вiдповiдач -
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Державна податкова iнспекцiя у Подiльському районi ГУ Мiндоходiв у м. Києвi, касацiйну скаргу
подано вiдповiдачем
Змiст та розмiр позовних вимог: про скасування постанови Київського апеляцiйного
адмiнiстративного суду вiд 06.11.2013, прийнятої на користь банку про скасування повiдомленнярiшення вiд 06 березня 2013 року № 0001242230 на суму 1 577 871,00грн.
Найменування суду: Вищий адмiнiстративний суд України
Поточний розгляд справи: вiдкрите касацiйне провадження
3. Дата вiдкриття провадження у справi: 05.07.2013
Сторони: позивач - ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЮНЕКС БАНК"; вiдповiдач Красюк Алiна Євгенiївна
Змiст та розмiр позовних вимог: про стягнення заборгованостi за кредитним договором в розмiрi
21188,85грн.
Найменування суду: Ленiнський районний суд м. Днiпропетровська
Поточний розгляд справи: заочне рiшення вiд 25.10.2013 про стягнення заборгованостi за
кредитним договором в розмiрi 21188,85грн. та судових витрат в розмiрi 229,40грн.
Основнi показники дiяльностi емiтента у тис. грн. за останнi три роки наступнi:
Показники 01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014 Прирiст
у тис.грн. в %
Активи 819369,5 1265953,8 1303183,9 1901009,0 1081639,5 132,0%
Кредитно-iнвестиц.
портфель (нетто) 607921,7 863265,8 1022061,3 1442355,0 834433,3 137,3%
Залученi кошти клiєнтiв 403192,7 677278,7 895982,5 1451303,4 1048110,7 260,0%
Власний капiтал 328622,8 342905,5 342371,6 343852,6 15229,8 4,6%
Чистий процентний дохiд 42939,0 61214,8 68674,9 74989,0 32050,0 74,6%
Чистий комiсiйний дохiд 4894,3 5874,0 9351,8 11608,4 6714,1 137,2%
Фiнансовий результат 3004,3 6364,1 300,1 1412,0 -1592,3 -53,0%
Кiлькiсть вiддiлень 11 33 35 36 25 227,3%
Чистi активи емiтента зросли бiльше нiж в 2 рази, кiлькiсть вiддiлень збiльшилась бiльше нiж в 3
рази, що дало змогу збiльшити обсяг залучення клiєнтських ресурсiв бiльше нiж у 3 рази та
наростити обсяг щорiчного чистого процентного та комiсiйного доходу на 74,6% та 137,2%
вiдповiдно. Банк веде прибуткову дiяльнiсть. Зниження рiвня прибутковостi в було спричинене
зростанням витрат у зв‘язку з суттєвими кризовими явищами в банкiвському секторi у 2012 - 2013
роках. Банк продовжує стратегiю розвитку та нарощення клiєнтської бази. Фiнансовий стан
емiтента стабiльний, рiвень ризику – помiрний. Протягом 2012-2013рр. Рейтингове агентство
«Кредит-Рейтинг» пiдвищило кредитний рейтинг ПАТ «ЮНЕКС БАНК» з рiвня «uaBBB-» до
рiвня «uaBBB+», прогноз «стабiльний», а ТОВ «Українське кредитно-рейтингове агентство» в
груднi 2013 року встановило рейтинг на рiвнi «uaBBB+», прогноз «стабiльний».
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XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Власні основні засоби (тис.
грн.)

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:

48063

40199

37619

37440

85682

77639

будівлі та
споруди

38344

32629

36080

36434

74424

69063

машини та
обладнання

7825

6020

318

382

8143

6402

транспортні
засоби

917

747

1221

624

2138

1371

інші

977

803

0

0

977

803

2. Невиробничого
призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та
споруди

0

0

0

0

0

0

машини та
обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні
засоби

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

48063

40199

37619

37440

85682

77639

Найменування
основних засобів

Усього

Основні засоби, всього (тис.
грн.)

Опис Незавершене будiвництво являє собою будiвництво i переобладнання примiщень вiддiлень Банку.
Пiсля завершення активи переводяться до складу примiщень та обладнання. Примiщення були
переоцiненi за справедливою вартiстю станом на 1 сiчня 2014 року. Оцiнку провела фiрма
незалежних оцiнювачiв (приватний пiдприємець Варуха О.В.), яка має вiдповiдну визнану
квалiфiкацiю та актуальний досвiд оцiнки активiв аналогiчної категорiї зi схожим географiчним
розташуванням. Основною оцiнки стала ринкова вартiсть. Вiдповiдно до облiкової полiтики Банку
переоцiнена сума не вiдображалась в облiку, оскiльки за результатами оцiнки вона не вiдрiзнялась
вiд балансової вартостi бiльш нiж на 10% станом на цю дату. Станом на 31 грудня 2013 року
балансова вартiсть примiщень складала б 47 215 тисяч гривень (на 31 грудня 2012 року – 47 226
тисячi гривень), якби активи облiковувалися за первiсною вартiстю за вирахуванням амортизацiї.
Станом на 31 грудня 2013 року до складу примiщень та обладнання включенi повнiстю
амортизованi активи у сумi 5 415 тисяч гривень ( на 31 грудня 2012 року 3 513 тисяч гривень)

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування
показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість
чистих активів (тис.
грн)

343852.6

342371.6

Статутний капітал
(тис. грн.)

292000.0

292000.0

Скоригований
статутний капітал
(тис. грн)

296160.9

296160.9
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Опис

Вимоги до вартостi чистих активiв (капiталу) для банкiв встановлюються Законом України
"Про банки та банкiвську дiяльнiсть" №2121- III вiд 07.12.2000 року як спецiальнi вимоги до
капiталу банкiв, згiдно яких Нацiональний банк України здiйснює контроль за дотриманням
банками розмiру, достатностi та адекватностi капiталу шляхом встановлення економiчних
нормативiв та нормативно-правового забезпечення здiйснюваних банками операцiй. Банки з
метою визначення реального розмiру регулятивного капiталу з урахуванням ризикiв у своїй
дiяльностi зобов'язанi постiйно оцiнювати якiсть усiх своїх активiв i позабалансових
зобов'язань (здiйснювати їх класифiкацiю, визначати сумнiвнi та безнадiйнi щодо погашення);
здiйснювати вiдповiднi коригування їх вартостi шляхом формування резервiв для покриття
очiкуваних (можливих) збиткiв за зобов'язаннями контрагентiв. Нормативи капiталу, якi
включають мiнiмальний розмiр регулятивного капiталу, норматив адекватностi
регулятивного капiталу та норматив спiввiдношення регулятивного капiталу до сукупних
активiв (пасивiв), затвердженi Постановою №368 вiд 28.08.2001.

Висновок

Емiтент є добре капiталiзованим. Банк дотримувався встановлених нормативiв капiталу,
регулятивний капiтал вiдповiдає чинному законодавству України.

3. Інформація про зобов'язання емітента
Дата
виникнення

Непогашена частина
боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування
коштами (відсоток річних)

Дата
погашення

X

73075

X

X

31.12.2013

73075

0

01.01.2014

X

0

X

X

за облігаціями (за кожним
випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними
паперами (за кожним
власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за
кожним власним
випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

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

X

0

X

X

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

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

501

X

X

Фінансова допомога на
зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

1483218

X

X

Усього зобов'язань

X

1556794

X

X

Види зобов'язань
Кредити банку
у тому числі:
Залишки на кор.рахунках
1600
Зобов'язання за цінними
паперами
у тому числі:

Опис:

У строку "Iншi зобовязання включенi:кошти клiєнтiв - юридичних та фiзичних осiб – 1
477 185 тис. грн.(Примiтка 14 до фiнансової звiтностi); iншi фiнансовi зобов'язання -3 043
тис. грн., iншi зобов'язання – 2 997 тис. грн. (Примiтка 15 до фiнансової звiтностi).
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4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
Обсяг виробництва

Обсяг реалізованої продукції

№
з/п

Основний
вид
продукції

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Надання
кредитiв

н/д

232935

90

н/д

232935

90

2

Комiсiйнi
послуги

н/д

15290

6

н/д

15290

6

3

Iнше

н/д

11119

4

н/д

11119

4

у натуральній у грошовій
формі (фізична
формі
од. вим.)
(тис.грн.)

у відсотках до
у натуральній у грошовій
всієї
формі (фізична формі (тіс.
виробленої
од. вим.)
грн.)
продукції

у відсотках до
всієї
реалізованої
продукції

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції
№ з/п

Склад витрат*

Відсоток від загальної собівартості реалізованої
продукції (у відсотках)

1

2

3

1

Процентнi витрати

64

2

Комiсiйнi витрати

1

3

Iншi операцiйнi та адмiнiстративнi витрати

31

4

Витрати на формування резервiв за активними
операцiями

4

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.
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XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні
папери, що виникала протягом періоду
Дата
виникнення
події

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

Вид інформації

1

2

3

05.03.2013

05.03.2013

Відомості про проведення
загальних зборів

02.04.2013

02.04.2013

Відомості про проведення
загальних зборів

19.04.2013

20.04.2013

Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента

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

Аудиторська фiрма у виглядi
товариства з обмеженою
вiдповiдальнiстю «Iнтер - аудит»
30634365
01023 Україна м. Київ д/н мiсто Київ бр Л. Українки, буд. 10, к. 61
2248 26.01.2001
257 АБ 000020 01.02.2007 04.11.2015

Текст аудиторського висновку (звіту)
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
/звiт незалежного аудитора/
Аудиторської фiрми у виглядi
товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Iнтер-аудит"
за результатами аудиту рiчної фiнансової звiтностi
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮНЕКС БАНК"
станом на кiнець дня 31 грудня 2013 року
№ 704/1
«17» квiтня 2014 року, м. Київ
Цей висновок (звiт) адресується :
Керiвництву ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮНЕКС БАНК»;
Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку.
I.Вступний параграф
Основнi вiдомостi про емiтента:
- повне найменування: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТО «ЮНЕКС БАНК»;
- код за ЄДРПОУ: 20023569;
- мiсцезнаходження: Україна, 04070, м. Київ, вул. Почайнинська, 38;
- дата державної реєстрацiї: 03 грудня 1993 року .
II.Звiт щодо Фiнансової звiтностi
Ми провели аудит Фiнансової звiтностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮНЕКС БАНК» (далi –
ПАТ «ЮНЕКС БАНК», Банк), що додається, яка включає: Звiт про фiнансовий стан на 31 грудня 2013 року, Звiт про
прибутки i збитки та iншi сукупнi доходи, Звiт про змiни капiталу, Звiт про рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився
на зазначену дату, стислий виклад суттєвих облiкових полiтик та iншi пояснювальнi примiтки (далi – Рiчна фiнансова
звiтнiсть, Фiнансовi звiти).
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за Фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання та достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi у
вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, нормативно-правових актiв Нацiонального банку

58

України та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити
складання Фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки.
Вiдповiдальнiсть аудитора
Вiдповiдальнiстю аудитора є висловлення думки щодо цiєї Фiнансової звiтностi на основi результатiв аудиту. Ми
провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання
вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що
Фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у
Фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих
викривлень Фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор
розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання Банком Фiнансової
звiтностi з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам. Аудит включає також оцiнку
вiдповiдностi використання облiкової полiтики, прийнятностi облiкових оцiнок, зроблених управлiнським
персоналом, та загального подання Фiнансової звiтностi.
Ми вважаємо, що отримали достатнi i належнi аудиторськi докази для висловлення нашої умовно-позитивної думки.
Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки
Зважаючи на негативнi наслiдки впливу полiтичної ситуацiї на економiку України, а також з урахуванням
продовження впливу на фiнансовий стан банкiв таких чинникiв, як вiдсутнiсть чiтких економiчно обґрунтованих
прогнозiв щодо змiн вартостi енергоносiїв, iншої продукцiї та товарiв, скорочення державного фiнансування в умовах
погiршення фiнансових результатiв пiдприємств (що обумовлює низький внутрiшнiй iнвестицiйний попит),
невизначенiсть з перспективами коливань цiн на ринку нерухомостi, ми не можемо зробити висновок щодо сукупного
впливу цих обставин (окремо або разом) на фiнансовий стан Банку протягом наступних дванадцяти мiсяцiв.
Умовно-позитивна думка
На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, про яке йдеться у параграфi «Пiдстава для висловлення
умовно – позитивної думки»,Фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮНЕКС БАНК» станом на кiнець дня 31 грудня 2013 року, його
фiнансовi результати, рух власного капiталу, рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно
до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
Пояснювальний параграф
За нашою оцiнкою, яка базується на принципах та практиках «Положення про порядок формування та використання
банками України резервiв для вiдшкодування можливих втрат за активними банкiвськими операцiями»,
затвердженого Постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 25.01.2012 року №23 (зi змiнами), рядок
«Кредити та аванси клiєнтiв» «Звiту про фiнансовий стан» на зiтну дату має становить 1 407 997 тис. грн., вiдповiдно
резерв пiд заборгованiсть за кредитами має бути збiльшеним на 158 тис. грн., що, в свою чергу, вiдповiдно впливає на
фiнансовий результат дiяльностi Банку та його капiтал.
Приймаючи до уваги подiї, пiсля дати Фiнансової звiтностi, звертаємо увагу, що станом на дату складання цього Звiту,
Банком здiйснено доформування резервiв у вiдповiдностi до зауважень аудитора, а саме: Банк не приймає до
розрахунку резервiв, забезпечення обтяжувачем якого стала Державна iпотечна установа (що було однiєю з причин
доформування резервiв аудитором), та не приймає доходи фiнансових поручителiв при визначеннi фiнансового стану
позичальникiв – фiзичних осiб.
Ми вважаємо за доцiльне привернути увагу до наведеного питання для кращого розумiння фiнансового стану та
фiнансових показникiв дiяльностi Банку.
Додаткова iнформацiя щодо елементiв Аудиторського висновку /звiту незалежного аудитора/ за наслiдками
проведення аудиту фiнансової звiтностi, що рекомендована Рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та
фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку вiд 19.12.2006
р. №1528 (зi змiнами) та у вiдповiдностi до Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами
цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики), що затвердженi Рiшенням Державної комiсiї з цiнних
паперiв та фондового ринку вiд 29.09.2011 р. №1360, наведена в окремому роздiлi цього Звiту: «Висновок (Звiт) щодо
вимог нормативних актiв Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку».
Генеральний директор
Аудиторської фiрми ТОВ «Iнтер-аудит» Денисюк О.В.
Свiдоцтво про внесення в Реєстр суб‘єктiв аудиторської дiяльностi вiд 26.01.2001 р. №2248 (продовжено рiшенням
Аудиторської палати України вiд 04.11.10 р. №221/3 – до 04.11.15р.) Свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторських
фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв реєстрацiйний номер
81 Серiя П № 000081 (строком дiї до 04.11.15р.)
Сертифiкат аудитора банкiв Аудиторської палати України №0019 (термiн чинностi продовжено Рiшенням
Аудиторської палати України вiд 29.10.2009 № 207/2 – до 01.01.15)
Свiдоцтво Нацiонального банку України про включення до Реєстру аудиторських фiрм, якi мають право на
проведення аудиторських перевiрок банкiв вiд 17.09.2012 року №0000007 (строком дiї до 17.09.2017 року)
«17» квiтня 2014 року, м. Київ
III.Висновок (Звiт) щодо вимог Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку
Цей Висновок (Звiт) є роздiлом висновку (Звiту незалежного аудитора) №704/1 вiд «17» квiтня 2014 року та складений
вiдповiдно до вимог законодавства України, нормативних актiв Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового
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ринку, Мiжнародних стандартiв аудиту Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв (IFAC), прийнятими в якостi
Нацiональних стандартiв аудиту згiдно з рiшенням Аудиторської палати України вiд 31.03.2011 № 229/7.
Питання, викладенi нижче, розглядалися лише в рамках проведеного нами аудиту фiнансової звiтностi Банку за 2013
рiк, на основi вибiркового тестування та принципу суттєвостi вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв аудиту.
Застосованi нами процедури не мали за мету визначити всi недолiки або iншi порушення i, таким чином, вони не
мають розглядатись як свiдчення про вiдсутнiсть будь-яких недолiкiв та/або порушень у ПУБЛIЧНОМУ
АКЦIОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВI «ЮНЕКС БАНК».
Розкриття iнформацiї за видами активiв
Активи Банку станом на кiнець дня 31 грудня 2013 року становили 1 903 796 тис. грн. i в порiвняннi з даними на
кiнець дня 31 грудня 2012 року збiльшились на 44,37% (або на 585 112 тис. грн. в абсолютному значеннi).
Змiни в структурi активiв в порiвняннi з минулим роком, вiдбулось в основному за рахунок: збiльшення обсягу
кредитiв та авансiв клiєнтам на суму 413 930 тис. грн. (або на 41,63%); збiльшення обсягу грошових коштiв та їх
еквiвалентiв i обов‘язкових резервiв на суму 180 240 тис. грн. (або на 82,34%); збiльшення обсягу iнших фiнансових та
не фiнансових активiв на суму 4 547 тис. грн. (або на 38,13%); зменшення обсягу примiщень, обладнання та
нематерiальних активiв на суму 8 040 тис. грн. (або на 16,48%).
На нашу думку, розкриття iнформацiї за видами активiв подано в Фiнансовiй звiтностi Банку достовiрно та повно.
Оцiнка та класифiкацiя активiв ПАТ «ЮНЕКС БАНК» проводиться у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв
фiнансової звiтностi.
Розкриття iнформацiї про зобов‘язання
Станом на кiнець дня 31 грудня 2013 року зобов‘язання ПАТ «ЮНЕКС БАНК» становили 1 556 795 тис. грн. та
збiльшились за рiк на 58,95% (на 577 390 тис. грн. в абсолютному значеннi).
Змiна розмiру зобов‘язань в порiвняннi з минулим роком вiдбулась в основному за рахунок: збiльшення обсягу коштiв
клiєнтiв на суму 562 085 тис. грн. (або на 61,42%); збiльшення обсягу заборгованостi перед iншими банками на суму
13 768 тис. грн. (або на 23,21%); збiльшення обсягу нарахувань, резервiв на та iнших зобов‘язань на суму 1 521 тис.
грн. (або на 33,71%);
На нашу думку, розкриття iнформацiї за видами зобов‘язань подано в Фiнансовiй звiтностi Банку достовiрно та повно.
Оцiнка та класифiкацiя зобов‘язань ПАТ «ЮНЕКС БАНК» проводиться у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв
фiнансової звiтностi.
Розкриття iнформацiї про власний капiтал
Станом на кiнець дня 31 грудня 2013 року капiтал Банку становив 347 002 тис. грн. i збiльшився в порiвняннi з даними
на кiнець минулого року на 2,28% (або на 7 722 тис. грн. в абсолютному значеннi).
Капiтал Банку сформовано за рахунок акцiонерного капiталу (у розмiрi 320 038 тис. грн.), емiсiйного доходу (у розмiрi
4 161 тис. грн.), резерву переоцiнки iнвестицiйних цiнних паперiв для подальшого продажу у розмiрi (-328) тис. грн.,
нерозподiленого прибутку (у розмiрi 23 130 тис. грн.).
Станом на кiнець дня 31.12.2013 року сплачений та зареєстрований Статутний капiтал Банку складає 292 000 тис. грн..
У рiчнiй фiнансовiй звiтностi вiдображено акцiонерний капiтал у сумi 320 038 тис. грн., так як у вiдповiдностi до
вимог МСБО 29 «Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї», сума простого акцiонерного капiталу була скоригована
на купiвельну спроможнiсть української гривнi до 1 сiчня 2001 року на 28 038 тис. грн..
Статутний капiтал Банку розподiлений на 292 000 тис. штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 1 грн.
кожна. Всi акцiї Банку зареєстрованi, випущенi та повнiстю сплаченi. Протягом звiтного перiоду змiн в статутному
капiталi не вiдбувалось.
Розмiр статутного капiталу перевищує встановленi законодавством України вимоги щодо мiнiмального розмiру
статутного капiталу.
На нашу думку, розкриття iнформацiї про власний капiтал в звiтi Банку «Звiт про фiнансовий стан (Баланс) на 31
грудня 2013 року» здiйснено у вiдповiдностi до вимог Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
Розкриття iнформацiї про вартiсть чистих активiв
Вартiсть чистих активiв на кiнець дня 31 грудня 2013 року перевищує розмiр статутного капiталу та вiдповiдає
вимогам законодавства України, зокрема п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України.
Розкриття iнформацiї про прибуток
За результатами дiяльностi за 2013 фiнансовий рiк Банк отримав чистий прибуток у розмiрi 7 654 тис. грн..
Доходи за 2013 рiк становлять 264 754 тис. грн. та мають наступну структуру:
- Процентнi доходи – 241 719 тис. грн. (91,30% вiд загальних доходiв);
- Доходи за виплатами та комiсiйними – 15 282 тис. грн. (5,77% вiд загальних доходiв);
- Прибутки мiнус збитки вiд торгових операцiй з iноземною валютою – 6 360 тис. грн. (2,40% вiд загальних доходiв);
- Прибутки мiнус збитки вiд реалiзацiї iнвестицiйних цiнних паперiв для подальшого продажу – 5 тис. грн. (0,002% вiд
загальних доходiв);
- Iншi операцiйнi доходи – 1 388 тис. грн. (0,52% вiд загальних доходiв).
Найбiльшу частину в доходах складають процентнi доходи, що пов'язано з полiтикою Банку, спрямованою на
пiдвищення прибутковостi капiталу.
Витрати Банку за 2013 рiк складають 255 661 тис. грн., та мають наступну структуру:
- Процентнi витрати – 154 915 тис. грн. (60,59% в структурi витрат);
- Витрати за виплатами та комiсiйними – 3 682 тис. грн. (1,44% в структурi витрат);
- Збитки мiнус прибутки вiд похiдних фiнансових iнструментiв – 8 941 тис. грн. (3,50% в структурi витрат);
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- Прибутки мiнус збитки вiд переоцiнки iноземної валюти – 5 069 тис. грн. (1,98% в структурi витрат);
- Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати – 79 556 тис. грн. (31,12% в структурi витрат);
- Резерв на знецiнення кредитiв – 3 498 тис. грн. (1,37% в структурi витрат).
Найбiльшу частину у витратах складають процентi витрати та адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати, що є
звичним для банкiвської дiяльностi.
Крiм зазначеного, на розмiр чистого прибутку Банку мав вплив податок на прибуток в сумi 1 439 тис. грн..
Розкриття iнформацiї про дiї, якi вiдбулися протягом звiтного перiоду та можуть вплинути на фiнансовогосподарський стан емiтента та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв, визначених частиною
першою статтi 41 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок».
1. Iнформацiя щодо змiни складу посадових осiб ПАТ «ЮНЕКС БАНК» протягом 2013 року:
а) Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮНЕКС БАНК», що
вiдбулися 19 квiтня 2013 року (Протокол №29 вiд 19.04.2013) достроково припиненi з 19.04.2013 повноваження усiх
членiв та Голови Спостережної ради Банку, що була сформована на рiчних Загальних зборах акцiонерiв Банку
06.04.2012 та звiльнено з посади: Голови Спостережної ради ПАТ «ЮНЕКС БАНК» - Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю «ЧЕЛСI», код ЄДРПОУ 32692795, мiсцезнаходження: Україна, 50065, Днiпропетровська обл., м.
Кривий Рiг, вул. Революцiйна, 17; Члена Спостережної ради ПАТ «ЮНЕКС БАНК» - Ломанову Оксану Олексiївну;
Члена Спостережної ради ПАТ «ЮНЕКС БАНК» - Падалку Дмитра Володимировича;
б) Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮНЕКС БАНК», що
вiдбулися 19 квiтня 2013 року (Протокол №29 вiд 19.04.2013) припиненi повноваження усiх членiв та Голови
Ревiзiйної комiсiї Банку, що була сформована на рiчних Загальних зборах акцiонерiв Банку 06.04.2012 та звiльнено з
посади: Голови Ревiзiйної комiсiї ПАТ «ЮНЕКС БАНК» - Бойченко Жанну Iванiвну; Члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ
«ЮНЕКС БАНК» - Молодецьку Олену Миколаївну; Члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ «ЮНЕКС БАНК» - Зайцеву
Євгенiю Вiкторiвну;
в) Шляхом кумулятивного голосування обранi новi члени Спостережної ради Банку. Рiшенням Загальних зборiв
акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮНЕКС БАНК», що вiдбулися 19 квiтня 2013 року
(Протокол №29 вiд 19.04.2013) призначено з 19.04.2013 на посаду: Голови Спостережної ради ПАТ «ЮНЕКС БАНК»
- Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «ЧЕЛСI», код ЄДРПОУ 32692795, мiсцезнаходження: Україна, 50065,
Днiпропетровська обл., м. Кривий Рiг, вул. Революцiйна, 17. Призначено за рiшенням акцiонерiв Банку на три роки з
правом переобиратися необмежену кiлькiсть разiв. Уповноважена особа, що представляє iнтереси ТОВ «ЧЕЛСI» в
Спостережнiй радi Банку – Нусiнов Володимир Якович; Члена Спостережної ради ПАТ «ЮНЕКС БАНК» - Почуєва
Олексiя Олександровича; Члена Спостережної ради ПАТ «ЮНЕКС БАНК» - Падалку Дмитра Володимировича;
г) Шляхом кумулятивного голосування обранi новi члени Ревiзiйної комiсiї Банку. Рiшенням Загальних зборiв
акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮНЕКС БАНК», що вiдбулися 19 квiтня 2013 року
(Протокол №29 вiд 19.04.2013) призначено з 19.04.2013 на посаду: Голови Ревiзiйної комiсiї ПАТ «ЮНЕКС БАНК» Бойченко Жанну Iванiвну; Члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ «ЮНЕКС БАНК» - Зайцеву Євгенiю Вiкторiвну; Члена
Ревiзiйної комiсiї ПАТ «ЮНЕКС БАНК» - Молодецьку Олену Миколаївну.
Дотримання вимог лiквiдностi професiйних учасникiв фондового ринку, для яких цi показники визначенi Комiсiєю.
Для Банку Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку не встановленi вимоги щодо показникiв
лiквiдностi.
Забезпечення випуску цiнних паперiв вiдповiдно до законодавства України (вид, розмiр та опис забезпечення за
цiнними паперами).
Банк не здiйснював випуск цiнних паперiв, якi вимагають забезпечення, та не оголошував про намiр такого випуску.
Вiдповiднiсть iпотечного покриття iпотечних облiгацiй даним реєстру iпотечного покриття вiдповiдно до Закону
України «Про iпотечнi облiгацiї».
ПАТ «ЮНЕКС БАНК» не здiйснював випуск iпотечних облiгацiй та не оголошував про намiр такого випуску.
Розкриття iнформацiї стосовно стану виконання зобов'язань за борговими та iпотечними цiнними паперами.
Станом на 31 грудня 2013 року на балансi не облiковуються борговi та iпотечнi цiннi папери.
Розкриття додаткової iнформацiї:
1.1. Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам чинного законодавства
Вартiсть чистих активiв на кiнець дня 31 грудня 2013 року перевищує розмiр статутного капiталу та вiдповiдає
вимогам законодавства України, зокрема п. 3 ст.155 Цивiльного кодексу України.
1.2. Вiдсутнiсть суттєвих суперечностей у представленiй аудитору iншої фiнансової iнформацiї.
Нами перевiрений числовий та текстовий матерiал, який наводиться Клiєнтом - ПАТ «ЮНЕКС БАНК» у Iнформацiї
щодо фiнансових показникiв дiяльностi Банку. Наш розгляд iнформацiї пiдтверджує, що iнша фiнансова iнформацiя,
яка подається до органу державного регулювання, розкрита повнiстю та вiдповiдає за обсягом, формою подання та
змiстом розкриття вимогам до такої iнформацiї, що передбаченi законодавством. Зокрема, пiд час аудиту були
отриманi докази, достатнi для пiдтвердження того, що iншу фiнансову iнформацiю, яку Банк подає разом з
фiнансовою звiтнiстю за 2013 рiк, складено у вiдповiдностi до «Положення про розкриття iнформацiї емiтентами
цiнних паперiв», затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.2013р. №2826.
Ми ознайомилися з вiдомостями, що лягли в основу складання вищезгаданої звiтної iнформацiї. На основi її аналiзу
ми робимо висновок про вiдсутнiсть в Iнформацiї щодо фiнансових показникiв дiяльностi Банку, яка подається разом з
фiнансовою звiтнiстю за 2013 рiк до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку пропускiв, перекручень
та суттєвих суперечностей з iнформацiєю наведеною у фiнансовiй звiтностi.
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1.3. Виконання значних правочинiв
Протягом звiтного перiоду Банк не укладав значних правочинiв.
1.4. Стан корпоративного управлiння та внутрiшнього аудиту
Вiдповiдно до Статуту дiючими органами управлiння Банку є Загальнi збори, Спостережна Рада та Правлiння.
Органом контролю за дiяльнiстю Банку є Ревiзiйна комiсiя Банку та внутрiшнiй аудит Банку. Посадовими особами
органiв управлiння Банку визнаються Голова та члени Правлiння Банку, а також Голова та члени Спостережної Ради.
Для представництва iнтересiв акцiонерiв Банку в перiод мiж проведенням Загальних Зборiв, а також контролю i
регулювання дiяльностi Правлiння Банку, створена Спостережна Рада, що дiє на пiдставi Статуту та «Положення про
Спостережну раду», затвердженого Загальними зборами акцiонерiв 06.04.2012 року (Протокол №28).
Головною метою запровадження системи монiторингу та контролю за дiяльнiстю Банку є захист iнвестицiй акцiонерiв
та активiв Банку. Монiторинг та контроль за дiяльнiстю Банку здiйснюється Спостережною Радою, Ревiзiйною
комiсiєю, Управлiнням внутрiшнього аудиту Банку, а також незалежною аудиторською компанiєю.
Спостережна Рада та Правлiння тiсно спiвпрацюють в iнтересах Банку. Статутом Банку передбачається такий
розподiл повноважень мiж Спостережною Радою та Правлiнням, який забезпечує найкраще використання
професiйного потенцiалу менеджерiв за умови їх пiдзвiтностi акцiонерам Банку.
Станом на кiнець дня 31 грудня 2013 року робота служби внутрiшнього аудиту регулювалась наступними
внутрiшнiми документами Банку: Положенням про Управлiння внутрiшнього аудиту ПАТ «ЮНЕКС БАНК»,
затвердженого Рiшенням Спостережної Ради вiд 03 червня 2013 року (Протокол № 30); Положенням про вiддiл
внутрiшнього аудиту Управлiння внутрiшнього аудиту, затвердженого Рiшенням Спостережної Ради ПАТ «ЮНЕКС
БАНК» вiд 03 червня 2013 року (Протокол № 30); посадовими iнструкцiями працiвникiв служби.
Положення визначають порядок дiяльностi служби внутрiшнього аудиту ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ЮНЕКС БАНК», його структуру, основнi завдання, функцiї та порядок взаємодiї з iншими
пiдроздiлами Банку.
У звiтному перiодi Управлiння внутрiшнього аудиту пiдпорядковувався безпосередньо Спостережнiй Радi ПАТ
«ЮНЕКС БАНК».
Головним завданням Управлiння внутрiшнього аудиту є здiйснення неупередженої та об‘єктивної оцiнки фiнансової,
операцiйної, iнших систем i процедур контролю в Банку, оцiнка та аналiз виконання посадовими особами i
персоналом Банку Статуту, внутрiшнiх положень Банку щодо проведення операцiй в обсягах наданої Нацiональним
банком України банкiвської лiцензiї або дозволу на окремi банкiвськi операцiї; нагляд за поточною дiяльнiстю Банку;
контроль за мiнiмiзацiєю ризикiв у активних операцiях Банку; перевiрка результатiв поточної фiнансової дiяльностi,
контроль ефективного використання та збереження банкiвських ресурсiв та iншi.
Вiдповiдно до рiшення Комiсiї Нацiонального банку України з питань нагляду та регулювання дiяльностi банкiвських
установ вiд 25 серпня 2005 року № 0525 погоджено призначення Дзiсь Наталiї Георгiївни на посаду начальника
вiддiлу внутрiшнього аудиту.
План роботи служби внутрiшнього аудиту ПАТ «ЮНЕКС БАНК» на 2013 рiк було затверджено Спостережною радою
Банку 29.12.2012 (Протокол №82).
Графiк проведення перевiрок вiддiлу внутрiшнього аудиту вiдповiдає затвердженому плану.
Враховуючи викладене, ми вважаємо, що: система корпоративного управлiння Банку вiдповiдає вимогам
встановленим Законом України «Про акцiонернi товариства»; процедури внутрiшнього контролю та аудиту протягом
2013 року, якi здiйснює служба внутрiшнього аудиту, в цiлому вiдповiдають нормативно-правовим актам
Нацiонального банку України та забезпечують адекватний контроль за ризиками Банку, однак потребують
удосконалення в частинi бiльш поглибленого аналiзу кредитного ризику.
1.5. Оцiнка ризикiв суттєвого викривлення у фiнансових звiтах внаслiдок шахрайських дiй
Ми розглянули отриману вiд Банку iнформацiю як у виглядi тверджень (пояснень) керiвництва, так i у виглядi
аудиторських доказiв, як того вимагають вiд аудитора Мiжнароднi стандарти аудиту з метою попередження
викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства.
Вiдповiдно до отриманих пояснень, якi були розглянутi нами як того вимагають Мiжнароднi стандарти аудиту,
керiвництво не має iнформацiї про вiдомi факти шахрайства або пiдозри у шахрайствi, що можуть вплинути на
дiяльнiсть Банку. Ми також не отримали жодної iншої iнформацiї про вiдомi факти таких дiй з боку управлiнського
персоналу, працiвникiв, вiдповiдальних за фiнансову iнформацiю або iнших осiб.
Iнформацiя вiдповiдно до вимог п. 4 ст. 75 Закону України «Про акцiонернi товариства»:
Протягом звiтного перiоду Банком були допущенi порушення законодавства пiд час провадження фiнансовогосподарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi у
Банку, якi не мали суттєвого впливу на фiнансово-господарську дiяльнiсть, та у зв‘язку з чим Банку були сплаченi
штрафнi санкцiї на загальну суму 75 тис. грн..
Основнi вiдомостi про аудитора (аудиторську фiрму):
- повне найменування: Аудиторська фiрма у виглядi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Iнтер - аудит»;
- номер та дата видачi Свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв: Свiдоцтво про внесення в
Реєстр суб‘єктiв аудиторської дiяльностi вiд 26.01.2001 р. №2248 (продовжено рiшенням Аудиторської палати
України вiд 04.11.10 р. №221/3 – до 04.11.15р.);
- мiсцезнаходження: 01023, м. Київ, бул. Л.Українки 10, к.61;
- адреса для листування: 01103, м. Київ, вул. М. Драгомирова, 10/10, оф. 60-61,
- телефон (факс): (044) 501 64 67, тел. (044) 501 15 11;
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- дата i номер договору на проведення аудиту: № 689 вiд «29» жовтня 2013 року;
- дата початку та дата закiнчення проведення аудиту: 22.01.2014 – 17.04.2014. Генеральний директор Аудиторської
фiрми ТОВ «Iнтер-аудит» Денисюк О.В.
Свiдоцтво про внесення в Реєстр суб‘єктiв аудиторської дiяльностi вiд 26.01.2001 р. №2248 (продовжено рiшенням
Аудиторської палати України вiд 04.11.10 р. №221/3 – до 04.11.15р.)
Свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних
учасникiв ринку цiнних паперiв реєстрацiйний номер 81 Серiя П № 000081 (строком дiї до 04.11.15р.).
Сертифiкат аудитора банкiв Аудиторської палати України №0019 (термiн чинностi продовжено Рiшенням
Аудиторської палати України вiд 29.10.2009 № 207/2 – до 01.01.15)
Свiдоцтво Нацiонального банку України про включення до Реєстру аудиторських фiрм, якi мають право на
проведення аудиторських перевiрок банкiв вiд 17.09.2012 року №0000007 (строком дiї до 17.09.2017 року)
«17» квiтня 2014 року, м. Київ
немає
немає
немає
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Інформація про стан корпоративного управління
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2013

1

0

2

2012

1

0

3

2011

1

0

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

Ні

X

Акціонери

X

Депозитарна установа

X

Інше (запишіть): Iнше не передбачено

Ні

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

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X

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

Ні

Підняттям карток
Бюлетенями (таємне голосування)

X
X

Підняттям рук

X

Інше (запишіть): Iнше не передбачено

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
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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): Iншего не було

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

0

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

1

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)

Комiтет фiнансiв та аудиту

Інші (запишіть)

Iнше не передбачено

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

Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості
акцій

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X
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Інше (запишіть)

Iнше внутрiшнiми документами
не передбачено

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): Кандидатами в члени Спостережної ради Банку мають бути
дiєздатнi фiзичнi особи з бездоганною дiловою репутацiєю. Ознакою наявностi
бездоганної дiлової репутацiї є вiдсутнiсть нижченаведених фактiв.Ознакою
вiдсутностi бездоганної дiлової репутацiї фiзичної особи є: наявнiсть судимостi,
не погашеної i не знятої в установленому законодавством порядку; за
пред'явленим обвинуваченням у вчиненнi злочину не встановлено складу
корисливого злочину, але виявлено порушення вимог Закону або нормативноправових актiв Нацiонального банку та до особи застосовано захiд впливу;
неналежне виконання зобов'язань фiнансового характеру щодо будь-якого банку
або iншої юридичної чи фiзичної особи (протягом останнiх п'яти рокiв); кандидат
обiймав посаду в органах управлiння банку протягом одного року до
запровадження тимчасової адмiнiстрацiї, лiквiдацiї банку (застосовується
протягом п'яти рокiв з дня настання подiї); звiльнення на вимогу Нацiонального
банку чи iншого державного органу; звiльнення за статтями 40 (пункти 2 - 4, 7, 8),
41 Кодексу законiв про працю України (протягом останнiх п'яти рокiв); триває дiя
позбавлення прав обiймати певнi посади або займатися певною дiяльнiстю згiдно
з вироком суду; неналежне виконання обов'язкiв як платника податкiв та зборiв
(протягом останнiх п'яти рокiв); наявнiсть iнформацiї, що особа включена до
перелiку осiб, пов'язаних iз здiйсненням терористичної дiяльностi або стосовно
яких застосовано мiжнароднi санкцiї, в установленому законодавством
порядку.Ознакою вiдсутностi бездоганної дiлової репутацiї юридичної особи є:
вiдсутнiсть бездоганної дiлової репутацiї у члена виконавчого органу чи
наглядової (спостережної) ради юридичної особи; вiдсутнiсть бездоганної дiлової
репутацiї в особи, яка є власником iстотної участi юридичної особи; неналежне
виконання зобов'язань фiнансового характеру щодо будь-якого банку або iншої
юридичної чи фiзичної особи; неналежне виконання обов'язкiв як платника
податкiв та зборiв; наявнiсть iнформацiї, що особа включена до перелiку осiб,
пов'язаних iз здiйсненням терористичної дiяльностi або стосовно яких застосовано
мiжнароднi санкцiї, в установленому законодавством порядку.

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

X
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обрано нового члена
Інше (запишіть)

Iнше внутрiшнiми документами
не передбачено

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

так, створено
ревізійну комісію

кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх
трьох років? 2
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів
(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення
кожного з цих питань?

Загальні
Наглядова Виконавчий
збори
рада
орган
акціонерів

Не належить
до
компетенції
жодного
органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або
бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової
відповідальності членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення
власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Ні

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
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Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про
конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або
пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так

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

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

Ні

Положення про акції акціонерного товариства

X

Положення про порядок розподілу прибутку

X

Інше (запишіть):

На вимогу Нацiонального банку
України розроблена "Облiкова
полiтика ПАТ "ЮНЕКС БАНК" в
якiй зазначенi питання про акцiї
товариства та порядок розподiлу
прибуткуi

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

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про акціонерів, які
володіють 10 відсотків та
більше статутного капіталу

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Інформація про склад органів
управління товариства

Так

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

Ні

Ні

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

Ні

Не проводились взагалі

X

Менше ніж раз на рік

X

Раз на рік

X

Частіше ніж раз на рік

X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так
Загальні збори акціонерів
Наглядова рада

X
X

Виконавчий орган
Інше (запишіть)

Ні

X
Iнше не передбачене

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)

Причин змiнювати не було

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

X

Наглядова рада
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

Ні

X
X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

Перевірки не проводились

X

Інше (запишіть)

Iншi органи в минулому роцi не
здiйснювали перевiрок

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

Iнших причин не було

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

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

Ні

X

Випуск депозитарних розписок

X

Випуск облігацій

X

Кредити банків

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X

Інше (запишіть): Iншого не було

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) Так
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного
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управління вкажіть дату його прийняття: 15.04.2011 ; яким органом управління прийнятий:
Кодекс корпоративного управлiння Публiчного акцiонерного товариства "Юнекс Банк" був
прийнятий рiшенням позачергових Загальних збарiв акцiонерiв Банку 12.листопада 2010
року (протокол Загальних зборiв акцiонерiв №26 вiд 12.11.2010) та 15 квiтня 2011 року
затверджений в новiй редакцiї на пiдставi рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв
(протокол № 27 вiд 15.04.2011).
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів,
правил) корпоративного управління? (так/ні) Так; укажіть яким чином його оприлюднено:
Iнформацiю про прийняття акцiонерним товариством кодексу (принципiв, правил)
корпоративного управлiння оприлюднено на власнiй веб-сторiнцi Банку в мережi Iнтернет
шляхом розмiщення на нiй Кодексу корпоративного управлiння ПУБЛIЧНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮНЕКС БАНК"
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
Всi зазначенi в Кодексi корпоративного управлiння принципи Банком дотримуються, а саме: 1)В
Кодексi корпоративного управлiння закрiплений абсолютний прiоритет дотримання захисту прав
та законних iнтересiв акцiонерiв. Реалiзацiя прав акцiонерiв гарантується статутом банку та
прийнятому на пiдставi статуту положенням про загальнi збори акцiонерiв. Акцiонери банку перш
за все реалiзують свої права беручи участь в управлiннi банком через участь в загальних зборах
акцiонерiв, якi вiдповiдно до Статуту банку та положення про загальнi збори акцiонерiв є вищим
органом управлiння банку. Крiм того, акцiонери мають право вiдповiдно до Статуту та внутрiшнiх
положень бути обраними до складу Спостережної ради та Ревiзiйної комiсiї банку. У вiдповiдностi
до Статуту та внутрiшнiх положень банком в передбаченому порядку та строки розкриває
акцiонерам iнформацiю шляхом її розмiщення на власнiй веб-сторiнцi в мережi Iнтернет,
повiдомлення про проведення позачергових та рiчних загальних зборiв акцiонерiв було
направлено кожному акцiонеру рекомендованим листом з повiдомленням, надруковано в виданнi
«Бюлетень. Цiннi папери.» В Статутi та внутрiшнiх положеннях закрiплено право акцiонерiв
вносити пропозицiї до порядку денного. Результати голосування з кожного питання порядку
денного закрiплюються в протоколi про пiдсумки голосування, який доводиться до вiдома
акцiонерiв шляхом розмiщення на власнiй веб-сторiнцi банку в мережi Iнтернет. В Статутi та
внутрiшнiх положеннях закрiплено право кожного акцiонера на ознайомлення з матерiалами,
документами з питань порядку денного загальних зборiв та порядок i строки отримання
дивiдендiв. 2)Забезпечення розмежування обов'язкiв i повноважень мiж органами управлiння
Банку. Компетенцiя органiв управлiння закрiплена в Статутi та положеннях банку про загальнi
збори акцiонерiв, про правлiння, про спостережну раду. Повноваження органiв управлiння чiтко
роздiленi та не дублюються. Загальнi збори акцiонерiв як вищий орган банку може вирiшувати
будь-яке питання дiяльностi банку. Спостережна рада – орган який здiйснює захист прав
акцiонерiв та контролює дiяльнiсть Правлiння. Правлiння – виконавчий орган банку, який
здiйснює поточне керiвництво та реалiзацiю стратегiчних планiв та цiлей банку. Правлiння в
передбаченому порядку звiтує Спостережнiй радi та Загальним зборам акцiонерiв про стан справ в
банку. 3)Забезпечення прозоростi та своєчасного розкриття належної достовiрної iнформацiї.
Пiдсумки дiяльностi Банку вiдображаються у щомiсячних, квартальних i рiчних балансах, звiтах
про прибутки i збитки, а також в рiчному звiтi. Затверджений Загальними зборами рiчний баланс i
звiт про прибутки i збитки за формою та в строки, встановленi Нацiональним банком України,
публiкується у спецiальному виданнi пiсля пiдтвердження достовiрностi поданих в ньому
вiдомостей зовнiшнiм аудитором. Банк веде власну веб-сторiнку в мережi Iнтернет, на якiй
розмiщується iнформацiя, що пiдлягає оприлюдненню вiдповiдно до законодавства України.
Достовiрнiсть iнформацiї, яка розкривається Банком, забезпечується шляхом: - пiдготовки
фiнансової звiтностi за нацiональними та мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi; проведення незалежного зовнiшнього аудиту; - здiйснення ефективного внутрiшнього контролю.
4) Запобiгання конфлiктам iнтересiв. Керiвний склад та працiвники Банку уникають при виконаннi
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своїх обов‘язкiв конфлiкту iнтересiв. У випадку виникнення конфлiкту iнтересiв повиннi
вiдповiдно повiдомити про це Правлiння, Спостережну раду та Загальнi збори акцiонерiв. 5)
Забезпечення лояльностi та вiдповiдальностi перед заiнтересованими особами. При взаємодiї з
заiнтересованими особами банк постiйно прагне пiдвищувати свiй професiйний рiвень,
полiпшуючи якiсть продуктiв та послуг, бере на себе вiдповiдальнiсть за свої дiї та дотримання
домовленостей, закрiплених в угодах, з клiєнтами, працiвниками, контрагентами, органами
державної влади та управлiння. 6) Забезпечення ефективного контролю за фiнансовою дiяльнiстю
Банку та управлiнням ризиками. В банку створено управлiння фiнансiв та ризикiв, яке дiє на
пiдставi положення. В банку затверджено Полiтику управлiння ризиками. На постiйнiй основi
дiють кредитний комiтет, комiтет з питань управлiння активами i пасивами, тарифний комiтет. До
процесу управлiння ризиками залученi всi структурнi пiдроздiли: Спостережна рада та Правлiння
банку, в межах своїх повноважень управлiння фiнансiв та ризикiв, бек-офiси, фронт-офiси.
Органами, що здiйснюють контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю банку є Спостережна
рада (дiє комiтет з фiнансiв та аудиту), в межах своїх повноважень, вiддiл внутрiшнього аудиту,
Ревiзiйна комiсiя в складi 3 осiб, яка дiє на пiдставi положення про неї. Банк спiвпрацює з
зовнiшнiми аудиторами на пiдставi укладеного договору.

Звіт про корпоративне управління*
1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи.
ПАТ ―ЮНЕКС БАНК» здiйснює свою дiяльнiсть з метою отримання прибутку та участi в
економiчному i соцiальному розвитку України шляхом сприяння пiдприємництву, залучення
вiтчизняних та iноземних iнвестицiй, банкiвських технологiй i технiки, удосконалення кредитнофiнансових та зовнiшньоекономiчних вiдносин. Фiнансова полiтика Банку грунтується на
принципах надiйностi, ефективностi, прибутковостi, оперативностi, доступностi та максимальної
зручностi для клiєнтiв.
2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за
фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування,
місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність
встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік.
На протязi 2013 року склад власникiв iстотної участi ПАТ «ЮНЕКС БАНК» залишався незмiнним.
Акцiонером ПАТ «ЮНЕКС БАНК», що має iстотну участь у капiталi банку є Товариство з
обмеженою вiдповiдальнiстю «ЧЕЛСI», код за ЄДРПОУ 32692795, мiсцезнаходження: Україна,
50065, Днiпропетровська обл., м. Кривий Рiг, вул. Революцiйна, 17. Згiдно з рiшенням Комiсiї з
питань нагляду та регулювання дiяльностi банкiв Нацiонального банку України вiд 27 жовтня 2010
року №688 ТОВ «ЧЕЛСI» має письмовий дозвiл Нацiонального банку України на збiльшення
iстотної участi в статутному капiталi ПАТ «ЮНЕКС БАНК» до розмiру 98,3436% статутного
капiталу банку, що становитиме 287 163 237 акцiй банку загальною номiнальною вартiстю 287 163
237,00 грн. Учасниками ТОВ «ЧЕЛСI» є 11 (Одинадцять) юридичних осiб, жодна з яких не має
iстотної участi в ТОВ «ЧЕЛСI».
3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та
виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння
шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.
На протязi 2013 року не було фактiв порушення членами Спостережної ради ПАТ «ЮНЕКС
БАНК» та членами Правлiння Банку внутрiшнiх положень та правил ПАТ «ЮНЕКС БАНК», якi б
призвели до заподiяння шкоди Банку або споживачам фiнансових послуг.
4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до
фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або
про відсутність таких заходів.
Фондом гарантування вкладiв фiзичних осiб 30.10.2013 до банку застосовано захiд впливу у
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виглядi розпорядження про усунення порушень банком законодавства про гарантування вкладiв
фiзичних осiб (розпорядження № РУП-162/20-142/13 про усунення порушень банком вимог
законодавства про гарантування вкладiв фiзичних осiб ); Фондом гарантування вкладiв фiзичних
осiб 30.10.2013 на голову правлiння накладено адмiнiстративне стягнення у виглядi штрафу
(постанова про накладення адмiнiстративного стягнення у виглядi штрафу № ПАН-162/20024/13/20-63/69/13)
5. Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові
характеристики або про відсутність такої системи.
В процесi своєї дiяльностi Банк постiйно iдентифiкує та оцiнює ризики, що впливають чи можуть
вплинути на його фiнансовий стан, а також здiйснює контроль за ними вiдповiдно
внутрiшньобанкiвської системи управлiння ризиками. Стратегiя ризик-менеджменту Банку
базується на дотриманнi принципу беззбитковостi дiяльностi та спрямована на забезпечення
оптимального спiввiдношення мiж прибутковiстю окремих бiзнес-напрямiв та рiвнем ризикiв, що
приймає на себе Банк при здiйсненнi певних операцiй. Основними органами управлiння ризиками
є створенi в Банку комiтети, загальне керiвництво здiйснюють Правлiння та Спостережна рада
Банку. Iнформацiйнi системи достатнi для аналiзу та управлiння ринковими ризиками, що
притаманнi Банку. Вони надають можливiсть регулярно отримувати iнформацiю щодо стану усiх
активiв та зобов`язань, їх платностi. До колегiального вирiшення питань, що мають суттєвий
вплив на фiнансовий стан банку, створенi профiльнi комiтети: Комiтет з управлiння активами та
пасивами (КУАП) та Кредитний комiтет, якi в межах своєї компетенцiї беруть участь у процесi
управлiння ризиками. КУАП – забезпечує, у визначеному Положенням про Комiтет з управлiння
активами та пасивами порядку, оптимiзацiю загальної структури активiв та пасивiв, дотримання
показникiв ризику лiквiдностi, ризику достатностi капiталу, процентного, валютного i ринкового
ризикiв. Затверджує плани заходiв щодо усунення негативного впливу вiд пiдвищення рiвня
ризику лiквiдностi, ризику достатностi капiталу, процентного, валютного i ринкового ризикiв або
термiновi плани заходiв щодо усунення негативного впливу вiд пiдвищення рiвня ризику
лiквiдностi, ризику достатностi капiталу, процентного, валютного i ринкового ризикiв та
контролює їх виконання. Кредитний комiтет – забезпечує у визначеному Положенням про
Кредитний комiтет порядку дотримання показникiв кредитного ризику. Затверджує плани заходiв
щодо усунення негативного впливу вiд пiдвищення рiвня кредитного ризику або термiновi плани
щодо усунення негативного впливу вiд пiдвищення рiвня кредитного ризику та контролює їх
виконання. Керiвництво Банку зважено пiдходить до комплексної оцiнки ризикiв за активним та
пасивними операцiями, диверсифiкацiї кредитно – iнвестицiйного портфелю. Координацiя та
iнформацiйна пiдтримка системи ризик-менеджменту здiйснюється Управлiнням ризикiв та
комплайенс, основною метою якого є: - виявлення (iдентифiкацiя) ризикiв, проведення оцiнки їх
величини, здiйснення їх монiторингу, контроль ризикових позицiй Банку та врахування
взаємозв‗язкiв мiж рiзними категорiями (видами) ризикiв; - здiйснення внутрiшнього контролю
(функцiя комплайенс) за дотриманням вимог законодавчих та нормативно-правових актiв,
установчих, внутрiшнiх документiв та стандартiв Банку при здiйсненнi операцiй для мiнiмiзацiї
ризикiв дiяльностi Банку.
6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи
внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та
консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського
обліку.
Станом на кiнець дня 31 грудня 2013 року робота служби внутрiшнього аудиту регулювалась
наступними внутрiшнiми документами Банку: - Положеннями про управлiння та про вiддiл
внутрiшнього аудиту ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮНЕКС БАНК»,
затвердженого Рiшенням Спостережної Ради вiд 03 червня 2013 року (Протокол № 30); посадовими iнструкцiями працiвникiв служби. Положення визначають мету та порядок дiяльностi
служби внутрiшнього аудиту ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮНЕКС БАНК»,
його структуру, основнi завдання, функцiї та порядок взаємодiї з iншими пiдроздiлами Банку. У
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звiтному перiодi управлiння/вiддiл внутрiшнього аудиту пiдпорядковувався безпосередньо
Спостережнiй Радi ПАТ «ЮНЕКС БАНК». Головним завданням управлiння внутрiшнього аудиту
є здiйснення неупередженої та об‘єктивної оцiнки фiнансової, операцiйної, iнших систем i
процедур контролю в Банку, оцiнка та аналiз виконання посадовими особами i персоналом Банку
Статуту, внутрiшнiх положень Банку щодо проведення операцiй в обсягах наданої Нацiональним
банком України банкiвської лiцензiї або дозволу на окремi банкiвськi операцiї; нагляд за поточною
дiяльнiстю Банку; контроль за мiнiмiзацiєю ризикiв у активних операцiях Банку; перевiрка
результатiв поточної фiнансової дiяльностi, контроль ефективного використання та збереження
банкiвських ресурсiв та iншi. Вiдповiдно до рiшення Комiсiї Нацiонального банку України з
питань нагляду та регулювання дiяльностi банкiвських установ вiд 25 серпня 2005 року № 0525
погоджено призначення Дзiсь Наталiї Георгiївни на посаду начальника служби внутрiшнього
аудиту. План роботи вiддiлу внутрiшнього аудиту ПАТ «ЮНЕКС БАНК» на 2013 рiк було
затверджено Спостережною радою Банку 29.12.2012 (Протокол №82). Графiк проведення
перевiрок вiддiлу внутрiшнього аудиту вiдповiдає затвердженому плану. Процедури внутрiшнього
аудиту та внутрiшнього контролю вiдповiдають вимогам нормативно-правовим актам
Нацiонального банку України та забезпечують адекватний контроль за ризиками Банку.
7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у
статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність.
Протягом звiтного перiоду вiдчуження активiв в обсязi, що перевищує розмiр, встановлений
Статутом ПАТ «ЮНЕКС БАНК», не здiйснювалось.
8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що
перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.
Протягом звiтного перiоду купiвля-продаж активiв в обсязi, що перевищує розмiр, встановлений
Статутом ПАТ «ЮНЕКС БАНК», не здiйснювалось.
9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї
промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така
інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність.
Протягом звiтного перiоду ПАТ «ЮНЕКС БАНК» здiйснювались операцiї з пов'язаними особами,
iнформацiя вiдносно яких вiдображена у фiнансовiй звiтностi ПАТ «ЮНЕКС БАНК» за 2013 рiк у
Примiтцi 27 до рiчної фiнансової звiтностi.
10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють
державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту).
Органами, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових послуг, щодо аудиторського
висновку рекомендацiї не надавалися
11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи,
призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ,
найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові)
Вiдповiдно до рiшення Спостережної ради ПАТ „Юнекс Банк‖ вiд 29.10.2013, протокол №62,
банком укладено договiр № 689 на проведення зовнiшнього аудиту рiчної фiнансової звiтностi за
2013 рiк з ТОВ аудиторською фiрмою «Iнтер-аудит» (мiсцезнаходження: 01103, м. Київ, вул.
Драгомирова Михайла, 10/10 офiс 60-61), код за ЄДРПОУ 30634365. Свiдоцтво про внесення в
Реєстр суб‘єктiв аудиторської дiяльностi вiд 26.01.2001 р. №2248 (продовжено рiшенням
Аудиторської палати України вiд 04.11.10 р. №221/3 – до 04.11.15р. ). Свiдоцтво про внесення до
реєстру аудиторiв та аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових
установ, що здiйснюють дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв вiд 01.02.07 р. Серiя АБ № 000020
дiйсний до 04.11.15р.) Свiдоцтво Нацiонального банку України про включення до Реєстру
аудиторських фiрм, якi мають право на проведення аудиторських перевiрок банкiв вiд 17.09.2012
року №0000007 (строком дiї до 17.09.2017 року) Аудиторський звiт та висновок пiдписано
генеральним директором ТОВ аудиторської фiрми «Iнтер-аудит» - аудитором Денисюком О.В.,
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який має: Сертифiкат аудитора банкiв Аудиторської палати України №0019 (термiн чинностi
продовжено Рiшенням Аудиторської палати України вiд 29.10.2009 № 207/2 – до 01.01.15)
Свiдоцтво Нацiонального банку України на право здiйснення аудиту банкiв вiд 30.08.2007 року
№0000018 (строк дiї продовжено рiшенням Комiтету з питань аудиту банкiв 03.12.2009 р. №18 –
до 01.01.15).
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності.
Загальний стаж аудиторської дiяльностi – 15 рокiв
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає
аудиторські послуги фінансовій установі.
Зовнiшнiй аудитор - ТОВ аудиторська фiрма «Iнтер-аудит», надає послуги емiтенту протягом
чотирьох рокiв
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що
надавалися фінансовій установі протягом року.
Iншi аудиторськi послуги не надавалися
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів
та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора.
Випадкiв виникнення конфлiкту iнтересiв та/або сумiщення виконання функцiй внутрiшнього
аудитора протягом 2013 року не було
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі
протягом останіх п`яти років.
З 2010 року аудит проводився тим же аудитором та аудиторською фiрмою. Попередня
аудиторська фiрма була змiнена в зв‘язку з незадовiльними умовами договору. Протоколом
Спостережної Ради № 62 вiд 29 жовтня 2013 року погоджено продовження спiвпрацi з ТОВ
«Аудиторська фiрма «Iнтер Аудит».
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора
Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності
фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які
здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.
ТОВ аудиторська фiрма «Iнтер-аудит» пройшла зовнiшнiй контроль якостi професiйних послуг та
отримала свiдоцтво про вiдповiднiсть системи контролю якостi (Свiдоцтво про вiдповiднiсть
системи контролю якостi №205/11, видане згiдно рiшення АПУ вiд 29 вересня 2009 року). Санкцiї
до ТОВ аудиторської фiрми «Iнтер-аудит» Аудиторською палатою України та органами, якi
здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових послу, протягом року не застосовувалися.
Фактiв подання недостовiрної звiтностi ПАТ «ЮНЕКС БАНК» не виявлено.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг,
наявність механізму розгляду скарг.
Скарги реєструються в журналi вхiдної кореспонденцiї, розписуються Головою Правлiння у
роботу та розглядаються у вiдповiдностi до законодавства України пiдроздiлом (-ами), на який
розписано скаргу Головою Правлiння.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг,
прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати
скарги.
Спецiального пiдроздiлу, який розглядає скарги споживачiв фiнансових послуг немає. В межах
своїх функцiональних обов'язкiв в розглядi можливих скарг вiд споживачiв беруть участь
пiдроздiли, що обслуговують споживачiв, юридичне управлiння, управлiння безпеки, тощо.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан
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розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг
(характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг).
Протягом року скарги вiд споживачiв не надходили.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг,
наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та
результати їх розгляду.
Станом на 31.12.2013 позови до суду стосовно надання фiнансових послуг вiдсутнi.
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Річна фінансова звітність
Звіт про фінансовий стан (Баланс)
за станом на

31.12.2013
(число, місяць, рік)

Назва статті

Примітки

Звітний рік

Попередній рік

1

2

3

4

6

381819

206755

17313

12137

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

344

240

Кредити та заборгованість клієнтів

10

1408155

994225

Цінні папери в портфелі банку на продаж

11

37107

42796

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

0

0

1828

1808

Дебіторська заборгованість щодо поточного податку
на прибуток
Відстрочений податковий актив
Гудвіл

15

0

0

Основні засоби та нематеріальні активи

16

40758

48798

Інші фінансові активи

17

54

455

Інші активи

18

16418

11470

Необоротні активи, утримувані для продажу, та
активи групи вибуття

19

0

0

1903796

1318684

Усього активів
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Кошти банків

20

73075

59307

Кошти клієнтів

21

1477185

915100

Боргові цінні папери, емітовані банком

22

0

0

Інші залучені кошти

23

0

0

501

486

0

0

Зобов‘язання щодо поточного податку на прибуток
Відстрочені податкові зобов‘язання
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Резерви за зобов‘язаннями

24

0

0

Інші фінансові зобов'язання

25

3036

1819

Інші зобов'язання

26

2997

2693

Субординований борг

27

0

0

Зобов'язання групи вибуття

19

0

0

1556794

979405

Усього зобов'язань
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
Статутний капітал

28

320038

320038

Емісійні різниці

28

4161

4161

Незареєстровані внески до статутного капіталу

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

23131

15477

0

0

-328

-397

0

0

Усього власного капіталу

347002

339279

Усього зобов'язань та власного капіталу

1903796

1318684

Резервні та інші фонди банку
Резерви переоцінки

29

Неконтрольована частка3

Примітки

Звiт про фiнансовий стан ПАТ "ЮНЕКС БАНК" за рiк, що закiнчився 31
грудня 2013 року, мiстить посилання на Примiтки. Примiтки, зазначенi у данiй
формi, складенi Банком та додаються до Аудиторського висновку (звiту)
незалежного аудитора
Примiтки, зазначенi у данiй формi слiд читати у спiввiдношеннi з примiтками,
зазначеними у формах звiтностi, що складенi Банком та додаються до
Аудиторського висновку (звiту) незалежного аудитора, а саме:
примiтку 6 слiд вважати примiткою 7, що наведена у звiтностi Банку;
примiтка 7 не наведена у звiтностi Банку у зв`язку з вiдсутнiстю iнформацiї;
примiтку 8 не наведена у звiтностi Банку у зв`язку з вiдсутнiстю iнформацiї;
примiтку 9 слiд вважати примiткою 8, що наведена у звiтностi Банку;
примiтку 10 слiд вважати примiткою 9, що наведена у звiтностi Банку;
примiтку 11 слiд вважати примiткою 10, що наведена у звiтностi Банку;
примiтку 12 не наведена у звiтностi Банку у зв`язку з вiдсутнiстю iнформацiї;
примiтку 13 не наведена у звiтностi Банку у зв`язку з вiдсутнiстю iнформацiї;
примiтку 14 не наведена у звiтностi Банку у зв`язку з вiдсутнiстю iнформацiї;
примiтку 15 не наведена у звiтностi Банку у зв`язку з вiдсутнiстю iнформацiї;
примiтку 16 слiд вважати примiткою 11, що наведена у звiтностi Банку;
примiтку 17 слiд вважати примiткою 12, що наведена у звiтностi Банку;
примiтку 18 слiд вважати примiткою 12, що наведена у звiтностi Банку;
примiтку 19 не наведена у звiтностi Банку у зв`язку з вiдсутнiстю iнформацiї;
примiтку 20 слiд вважати примiткою 13, що наведена у звiтностi Банку;
примiтку 21 слiд вважати примiткою 14, що наведена у звiтностi Банку;
примiтку 22 не наведена у звiтностi Банку у зв`язку з вiдсутнiстю iнформацiї;
примiтку 23 не наведена у звiтностi Банку у зв`язку з вiдсутнiстю iнформацiї;
примiтку 24 не наведена у звiтностi Банку у зв`язку з вiдсутнiстю iнформацiї;
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Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід
(Звіт про фінансові результати)
за 2013 рік
Найменування статті

Примітки

Звітний рік

Попередній рік

1

2

3

4

Процентні доходи

31

241719

166215

Процентні витрати

31

-154915

-95016

86804

71199

Чистий процентний дохід/(Чисті процентні
витрати)
Комісійні доходи

32

15282

12679

Комісійні витрати

32

-3682

-3485

0

0

0

0

-8941

-16644

5

-7

Результат від операцій з іноземною валютою

6360

5158

Результат від переоцінки іноземної валюти

-5069

497

0

0

9, 10

0

0

Витрати/(доходи), які виникають під час первісного
визнання фінансових зобов'язань за процентною
ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова

20, 21, 23

0

0

Відрахування до резерву під знецінення кредитів та
коштів в інших банках

9, 10

-3498

-5849

Відрахування до резерву під знецінення дебіторської
заборгованості та інших фінансових активів

17, 18

0

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

110

Інші операційні доходи

33

1388

1008

Адміністративні та інші операційні витрати

34

-79556

-84379

Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній

13

0

0

9093

-19713

-1439

4310

7654

-15403

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

43

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

11

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

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

35

80

Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування

19

0

0

7654

-15403

114

-1032

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

-45

198

69

-834

7723

-16237

7654

-15403

0

0

7723

-16237

0

0

чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію

0.01

-0.05

скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну
просту акцію

0

0

чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію

0

0

скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну
просту акцію

0

0

0.01

-0.05

0

0

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

Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним
доходом

29

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

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

Усього сукупного доходу, що належить:
власникам банку
неконтрольованій частці

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

Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої діяльності:

Прибуток/(збиток) на акцію, що належить власникам
банку:
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію за рік
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну
просту акцію за рік

36

36

36

Примітки Звiт про сукупнi доходи ПАТ "ЮНЕКС БАНК за рiк, що закiнчився 31 грудня 2013 року,
мiстить посилання на Примiтки, а саме: iнформацiя про процентнi доходи, процентнi
витрати,чистий процентний дохiд / (чистi процентнi витрати)

81

82

Звіт про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал)
за 2013 рік
Належить власникам банку
Найменуванн
я статті

Примітк
и

1

2

резервні,
інші
емісійн
статутни
фонди та нерозподілени
і
й капітал
резерви
й прибуток
різниці
переоцінк
и

усьог
о

Усього
Неконтрольован власног
а частка
о
капіталу

3

4

5

6

7

8

9

320038

4161

437

30880

35551
6

0

355516

0

0

0

0

0

0

0

320038

4161

437

30880

35551
6

0

355516

0

0

-834

-15403

0

0

-16237

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

320038

4161

-397

15477

33927
9

0

339279

0

0

69

7654

0

0

7723

Залишок на
кінець
попереднього
періоду
Усього
сукупного

29

83

84

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

Примітки

Звітний рік

Попередній рік

1

2

3

4

Процентні доходи, що отримані

238446

161357

Процентні витрати, що сплачені

-137332

-92230

Комісійні доходи, що отримані

15282

12679

Комісійні витрати, що сплачені

-3682

-3485

0

0

Результат операцій з фінансовими похідними
інструментами

-8941

-16285

Результат операцій з іноземною валютою

6360

5158

Інші отримані операційні доходи

1388

486

0

0

Адміністративні та інші операційні витрати, сплачені

-79556

-74893

Податок на прибуток, сплачений

-1485

-1344

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

30480

-8557

0

0

-5176

-2588

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

-104

31869

-413930

-150269

401

917

Чисте (збільшення)/зменшення інших активів

-4948

-3887

Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків

13768

5016

Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів

562086

235014

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

0

0

Чисте збільшення/(зменшення) резервів за
зобов'язаннями

0

-110

1522

268

184099

107673

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:

Результат операцій з торговими цінними паперами

Витрати на утримання персоналу, сплачені

Зміни в операційних активах та зобов'язаннях
Чисте (збільшення)/зменшення обов'язкових резервів у
Національному банку України

Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та
заборгованості клієнтів
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових
активів

Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових
зобов'язань
Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані)
від операційної діяльності

9, 17

85

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

9, 17

-69432

-55739

Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі
банку на продаж

9, 17

75979

45135

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

-579

-2762

14, 17

0

0

14

-77

-199

14, 17

0

0

0

0

5891

-13565

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

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

2387

1998

Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх
еквівалентів

192377

96106

Інші внески акціонерів, крім емісії акцій

Інші виплати акціонерам, крім дивідендів

86

87

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

Примітки

Звітний рік

Попередній рік

1

2

3

4

0

0

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

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

88

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

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

Інші внески акціонерів, крім емісії акцій

89

90

