Титульний аркуш
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та
достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії.
Голова Правлiння

Кравченко П.I.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

30.04.2014

М.П.

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2013 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство
"Акцiонерний комерцiйний банк "Траст-капiтал"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

26519933

4. Місцезнаходження

вул. Пiдвисоцького, буд. 7, Печерський р-н,
м. Київ, 01103, Київська обл.

5. Міжміський код, телефон та факс

(044) 206-33-88, (044) 206-33-51

6. Електронна поштова адреса

bank@tc-bank.com

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

30.04.2014
(дата)

2. Річна інформація опублікована у
3. Річна інформація розміщена на
власній сторінці

Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР" № 82 (1835)

30.04.2014

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

www.tc-bank.com
(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

30.04.2014
(дата)

Зміст
1. Основні відомості про емітента:

X

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

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість
акцій (розміру часток, паїв)

X

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

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

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

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

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

X

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

X

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

X

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

X

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

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою)
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після
змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного
періоду

2

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення
нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами
іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні
активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових
платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими
забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

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

X

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

- Iнформацiя згiдно п.3. вiдсутня у зв'язку з тим, що ПАТ "АКБ "Трасткапiтал" не брав участi у створення юридичних осiб.
- Iнформацiя згiдно п.4. вiдсутня у зв'язку з тим, що ПАТ "АКБ "Трасткапiтал" не має такої посади в штатному розкладi.
- Iнформацiя згiдно п.5. вiдсутня у зв'язку з тим, що в статутному капiталi
ПАТ "АКБ "Траст-капiтал" державна частка вiдсутня, Банк не займає
монопольного становища та не має стратегiчного значення для економiки та
безпеки держави, тому обов'язкова рейтингова оцiнка емiтента згiдно Закону
України "Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi" не
проводилась.
- Iнформацiя згiдно п.10 вiдсутня у зв'язку з тим, що ПАТ "АКБ "Трасткапiтал" згiдно рiшень Загальних зборiв акцiонерiв, дивiденди за результатами
дiяльностi Банку за 2012 - 2013 рр. не нараховував та не сплачував.
- Iнформацiя згiдно пп.2, 3, 4, п.12 вiдсутня у зв'язку з тим, що ПАТ "АКБ
"Траст-капiтал" не проводив емiсiю цiнних паперiв, випуск яких реєструє
НКЦПФР, крiм простих iменних акцiй у бездокументарнiй формi.
- Iнформацiя згiдно пп. 5. п.12. вiдсутня у зв'язку з тим, що ПАТ "АКБ "Трасткапiтал" не здiйснював викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду.
- Iнформацiя згiдно пп. 2, 4, 5 п.14. вiдсутня у зв'язку з тим, що ПАТ "АКБ
"Траст-капiтал" не має виробництва та не реалiзує продукцiю.
- Iнформацiя згiдно п.15. вiдсутня у зв'язку з тим, що ПАТ "АКБ "Трасткапiтал" не здiйснював випуску боргових цiнних паперiв.
- Iнформацiя згiдно п.16. вiдсутня у зв'язку з тим, що у ПАТ "АКБ "Трасткапiтал" особлива iнформацiї емiтента протягом звiтного 2013 року не
виникала. Iпотечнi цiннi папери вiдсутнi.
3

- Iнформацiя згiдно п.18-27 вiдсутня у зв'язку з тим, що ПАТ "АКБ "Трасткапiтал" випуск iпотечних облiгацiй не здiйснював, ФОН не має.
- Iнформацiя згiдно п.30. вiдсутня оскiльки ПАТ "АКБ "Траст-капiтал" складає
та надає фiнансову звiтнiсть за Мiжнародними стандартами фiнансової
звiтностi.
- Iнформацiя згiдно п.32. вiдсутня у зв'язку з тим, що ПАТ "АКБ "Трасткапiтал" не здiйснював емiсiю цiльових облiгацiй.
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III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування

Публiчне акцiонерне товариство "Акцiонерний
комерцiйний банк "Траст-капiтал»

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

серiя А01 № 648006

3. Дата проведення державної реєстрації

23.12.2009

4. Територія (область)

м. Київ

5. Статутний капітал (грн)

53 250 000,00

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)

62

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

64.19 Iншi види грошового посередництва

10. Органи управління підприємства

Згідно Положення про розкриття інформації
емітентами цінних паперів №2826 від
03.12.2013р., емітенти - акціонерні товариства
не заповнюють інформацію про органи
управління

11. Банки, що обслуговують емітента
1) Найменування банку (філії, відділення банку), Головне управлiння Нацiонального банку
який обслуговує емітента за поточним рахунком України по мiсту Києву i Київськiй областi
у національній валюті
2) МФО банку

321024

3) Поточний рахунок

32002199201

4) Найменування банку (філії, відділення банку), Публiчне акцiонерне товариство "Комерцiйний
який обслуговує емітента за поточним рахунком банк "Хрещатик"
у іноземній валюті
5) МФО банку

300670

6) Поточний рахунок

15005243601
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12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*
Вид діяльності

Номер ліцензії
(дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення
дії ліцензії
(дозволу)

1

2

3

4

5

Професiйна дiяльнiсть на
фондовому ринку - дiяльнiсть з
торгiвлi цiнними паперами:
Брокерська дiяльнiсть

серiя АД
№ 075833

07.09.2012

Нацiональна комiсiя з цiнних
паперiв та фондового ринку

Необмежена

Строк дiї Лiцензiї (серiя АД №075833 вiд 07.09.2012 року) на право здiйснення професiйної
Опис дiяльностi на фондовому ринку - дiяльностi з торгiвлi цiнними паперами: Брокерська дiяльнiст,
є необмежений.

Професiйна дiяльнiсть на
фондовому ринку - дiяльнiсть з
торгiвлi цiнними паперами:
Дилерська дiяльнiсть

серiя АД
№ 075834

07.09.2012

Нацiональна комiсiя з цiнних
паперiв та фондового ринку

Необмежена

Строк дiї Лiцензiї (серiя АД №075834 вiд 07.09.2012 року) на право здiйснення професiйної
Опис дiяльностi на фондовому ринку - дiяльностi з торгiвлi цiнними паперами: Дилерська дiяльнiст, є
необмежений.

Професiйна дiяльнiсть на
фондовому ринку - дiяльнiсть з
торгiвлi цiнними паперами:
Андеррайтинг

серiя АД
№ 075835

07.09.2012

Нацiональна комiсiя з цiнних
паперiв та фондового ринку

Необмежена

Строк дiї Лiцензiї (серiя АД №075835 вiд 07.09.2012 року) на право здiйснення професiйної
Опис дiяльностi на фондовому ринку - дiяльностi з торгiвлi цiнними паперами: Андеррайтинг, є
необмежений.

Професiйна дiяльнiсть на
фондовому ринку - депозитарна серiя АЕ № 286715
дiяльнiсть депозитарної установи
Опис

Банкiвська лiцензiя

Генеральна лiцензiя на
здiйснення валютних операцiй
Опис

Професiйна дiяльнiсть на
фондовому ринку - депозитарна
дiяльнiсть зберiгача цiнних
паперiв

Нацiональна комiсiя з цiнних
паперiв та фондового ринку

Необмежена

Строк дiї Лiцензiї (серiя АЕ №286715 вiд 12.11.2013 року) на право здiйснення професiйної
дiяльностi на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи, є необмежений.

211
Опис

12.11.2013

03.11.2011

Нацiональний банк України

Необмежена

Банкiвська лiцензiя №211 на право надання банкiвських послуг, визначених частиною третьою
статтi 47 Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть", є безстроковою.

211

03.11.2011

Нацiональний банк України

Необмежена

Генеральна лiцензiя №211 вiд 03.11.2011 року на право здiйснення валютних операцiй згiдно з
додатком, є безстроковою.

серiя АВ №534201

01.07.2010

Державна комiсiя з цiнних
паперiв та фондового ринку

01.07.2015

На виконання вимог Закону України «Про депозитарну систему України» строк дiї даної
Лiцензiї закiнчився 12.10.2013 року.
Опис
12 листопада 2013 року ПАТ "АКБ "Траст-капiтал" отримало нову Лiцензiю на здiйснення
професiйної дiяльностi на фондовому ринку - депозитарної дiяльностi депозитарної установи.
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IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і
вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи
засновника та/або учасника

Код за
ЄДРПОУ
засновника
та/або учасника

Місцезнаходження

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

Дочiрнє пiдприємство компанiї
"СЛВ ЕНТЕРПРАЙЗИС ЛIМIТЕД"
"СЛВ ЕНТЕРПРАЙЗИС УКРАЇНА"

32558024

01133, Україна, м. Київ
б-р Лесi Українки,
буд. 34, оф.410

39,5408

Дочiрнє пiдприємство компанiї
"ДАПЕКС ТРЕЙДIНГ ЛIМIТЕД"
"ДАПЕКС ТРЕЙДIНГ УКРАЇНА"

32557680

01004, Україна, м. Київ
вул. Червоноармiйська,
буд. 29-31 "Б"

24,9070

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "Трипiльська
пакувальна компанiя"

31181736

08700, Україна, м. Обухiв,
вул. Каштанова,
буд. 2А, оф. 13

5,9314

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АДМIРАЛКЛУБ"

30942381

08200, Україна, м. Iрпiнь,
вул. Радянська, буд. 116

4,6566

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "ГПI-5"

35572722

01601, Україна, м. Київ,
б-р Лесi Українки, буд. 34

4,5022

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)

Кравченко Iрина Юрiївна

Паспорт: серія СН № 797922, виданий
14.05.1998р. Печерським РУ ГУ МВС України
в м. Києвi

20,4620

Усього

100,00
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V. Інформація про посадових осіб емітента
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) Посада
Голова Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Кравченко Iрина Юрiївна
або повне найменування
юридичної особи
3) Паспортні дані фізичної особи
СН 797922, 14.05.1998, Печерський РУ ГУ
(серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* МВС України в м. Києвi
або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) Рік народження**
1973
5) Освіта**
Вища економiчна
6) Стаж керівної роботи (років)**
12
7) Найменування підприємства та попередня
ТОВ "АДМIРАЛ-КЛУБ", Фiнансовий
посада, яку займав**
директор
8) Дата обрання та термін, на який обрано
18.06.2012, на 3 роки
9) Опис:
Голова Наглядової ради ПАТ "АКБ "Траст-капiтал" органiзовує та керує роботою
Наглядової ради, а також головує на засiданнях Наглядової ради ПАТ "АКБ "Траст-капiтал".
Обсяг повноважень та обов'язкiв Голови Наглядової ради визначається згiдно Статуту та
Положення про Наглядову раду ПАТ "АКБ "Траст-капiтал".
За виконувану роботу Головi Наглядової ради виплачувалася заробiтна плата згiдно
встановленого посадового окладу.
До кримiнальної вiдповiдальностi посадова особа не притягувалася i судимостi не має.
Стаж керiвної роботи становить 12 рокiв.
Перелiк попереднiх посад: старший економiст, головний економiст, фiнансовий директор
ТОВ "АДМIРАЛ-КЛУБ".
На даний час посадова особа обiймає посаду Голови Наглядової ради ПАТ "АКБ "Трасткапiтал", що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Пiдвисоцького, буд 7.
Протягом 2013 року змiн у персональному складi на посадi Голови Наглядової ради ПАТ
"АКБ "Траст-капiтал" не було.
* 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 Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Вербенець Руслан Петрович
або повне найменування юридичної особи
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, МЕ 769611, 08.07.2006, Святошинський РУ ГУ
дата видачі, орган, який видав)* або код за
МВС України в м. Києвi
ЄДРПОУ юридичної особи
4) Рік народження**
1977
5) Освіта**
Вища економiчна
6) Стаж керівної роботи (років)**
7
7) Найменування підприємства та попередня
ДП "ДАПЕКС ТРЕЙДIНГ ЛIМIТЕД"
посада, яку займав**
"ДАПЕКС ТРЕЙДIНГ УКРАЇНА", Директор
8) Дата обрання та термін, на який обрано
18.06.2012, на 3 роки
9) Опис:
Член Наглядової ради ПАТ "АКБ "Траст-капiтал" здiйснює захист прав акцiонерiв Банку, i
в межах компетенцiї, визначеної Статутом та Положенням про Наглядову раду ПАТ "АКБ
"Траст-капiтал", контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння Банку.
Винагорода в грошовiй та натуральнiй формах посадовiй особi не виплачувалась.
До кримiнальної вiдповiдальностi посадова особа не притягувалася i судимостi не має.
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Стаж керiвної роботи становить 7 рокiв.
Перелiк попереднiх посад: менеджер, Директор ДП "ДАПЕКС ТРЕЙДIНГ ЛIМIТЕД"
"ДАПЕКС ТРЕЙДIНГ УКРАЇНА".
Посадова особа працює Заступником Директора ДП "ДАПЕКС ТРЕЙДIНГ ЛIМIТЕД"
"ДАПЕКС ТРЕЙДIНГ УКРАЇНА", що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Червоноармiйська,
буд. 29-31 "Б".
Протягом 2013 року змiн у персональному складi Членiв Наглядової ради ПАТ "АКБ
"Траст-капiтал" не було.
* 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 Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Неборачко Наталiя Григорiвна
або повне найменування юридичної особи
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, СО 144357 02.09.1999 Харкiвський РУ ГУ
дата видачі, орган, який видав)* або код за
МВС України в м. Києвi
ЄДРПОУ юридичної особи
4) Рік народження**
1957
5) Освіта**
Вища технiчна
6) Стаж керівної роботи (років)**
11
7) Найменування підприємства та попередня
ТОВ "ГПI-5", Помічник керівника
посада, яку займав**
8) Дата обрання та термін, на який обрано
18.06.2012, на 3 роки
9) Опис:
Член Наглядової ради ПАТ "АКБ "Траст-капiтал" здiйснює захист прав акцiонерiв Банку, i
в межах компетенцiї, визначеної Статутом та Положенням про Наглядову раду ПАТ "АКБ
"Траст-капiтал", контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння Банку.
Винагорода в грошовiй та натуральнiй формах посадовiй особi не виплачувалась.
До кримiнальної вiдповiдальностi посадова особа не притягувалася i судимостi не має.
Стаж керiвної роботи становить 11 рокiв.
Перелiк попереднiх посад: Спецiалiст по облiку власних iменних цiнних паперiв ЗАТ
"ГПI-5".
Посадова особа працює Заступником Директора ТОВ "ГПI-5", що знаходиться за адреса:
м. Київ, б-р Лесi Українки, буд. 34.
Протягом 2013 року змiн у персональному складi Членiв Наглядової ради ПАТ "АКБ
"Траст-капiтал" не було.
* 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
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
або повне найменування юридичної особи
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер,
дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) Рік народження**
5) Освіта**
6) Стаж керівної роботи (років)**
7) Найменування підприємства та попередня
посада, яку займав**

Голова Ревiзiйної комiсiї
Москалець Вячеслав Анатолiйович
НК 007648 20.06.1995 Варвинський РВ УМВС
України в Чернiгiвськiй обл.
1978
Вища економiчна
11
ДП "СЛВ ЕНТЕРПРАЙЗИС ЛIМIТЕД" "СЛВ
ЕНТЕРПРАЙЗИС УКРАЇНА", Головний
бухгалтер
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8) Дата обрання та термін, на який обрано
18.06.2012, на 3 року
9) Опис:
Голова Ревiзiйної комiсiї ПАТ "АКБ "Траст-капiтал" органiзовує та керує роботою
Ревiзiйної комiсiї. Ревiзiйна комiсiя є органом Банку, який здiйснює контроль за фiнансовогосподарською дiяльнiстю Банку.
Обсяг повноважень та обов'язкiв Голови Ревiзiйної комiсiї визначається згiдно Статуту та
Положення про Ревiзiйну комiсiю ПАТ "АКБ "Траст-капiтал".
Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi не виплачувалась.
До кримiнальної вiдповiдальностi посадова особа не притягувалася i судимостi не має.
Стаж керiвної роботи становить 11 рокiв.
Перелiк попереднiх посад: Головний бухгалтер ДП "СЛВ ЕНТЕРПРАЙЗИС ЛIМIТЕД"
"СЛВ ЕНТЕРПРАЙЗИС УКРАЇНА".
Посадова особа працює Головним бухгалтером ТОВ "КУА "Траст Ессет Менеджмент", що
знаходиться за адресою: м. б-р Лесi Українки, буд. 34.
Протягом 2013 року змiн у персональному складi на посадi Голови Ревiзiйної комiсiї ПАТ
"АКБ "Траст-капiтал" не було.
* 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
Кравченко Петро Iванович
або повне найменування юридичної особи
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, ВМ 142537 02.04.1996 Богунський РВ УМВС
дата видачі, орган, який видав)* або код за
України в Житомирськiй обл.
ЄДРПОУ юридичної особи
4) Рік народження**
1968
5) Освіта**
Вища економiчна
6) Стаж керівної роботи (років)**
13
7) Найменування підприємства та попередня
ПАТ "АКБ "Траст-капiтал", Радник Голови
посада, яку займав**
Наглядової ради
8) Дата обрання та термін, на який обрано
27.08.2012, на 3 роки
9) Опис:
Голова Правлiння ПАТ "АКБ "Траст-капiтал" здійснює управління поточною дiяльнiстю
Правлiння i головує на засiданнях Правлiння Банку.
Обсяг повноважень та обов'язкiв Голови Правлiння визначається згiдно Статуту та
Положення про Правлiння ПАТ "АКБ "Траст-капiтал".
За виконувану роботу Головi Правлiння виплачувалася заробiтна плата згiдно
встановленого посадового окладу.
До кримiнальної вiдповiдальностi посадова особа не притягувалася i судимостi не має.
Стаж керiвної роботи становить 13 рокiв.
Перелiк попереднiх посад: в.о. начальника, заступник начальника управлiння
внутрiшнього аудиту, заступник начальника управлiння внутрiшнього аудиту i контролю АКБ
"Правекс-банк"; Начальник вiддiлу звiтностi, заступник Головного бухгалтера з
внутрiшньобанкiвських операцiй та звiтностi, заступник Головного бухгалтера - начальник
управлiння бухгалтерського облiку, методологiї та звiтностi ТОВ КБ "Столиця"; Головний
бухгалтера, Директор фiнансового департаменту ТОВ КБ "УФГ".
Посад в iнших органiзацiях та пiдприємствах не обiймає.
Протягом 2013 року змiн у персональному складi на посадi Голови Правлiння не було.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
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1) Посада

Член Правлiння, Заступник Голови
Правлiння
Меньков Олександр Анатолiйович

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
або повне найменування юридичної особи
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, ЕА 090394 10.04.1996 Свiтловодський МРВУ
дата видачі, орган, який видав)* або код за
МВС України в Кiровоградськiй обл.
ЄДРПОУ юридичної особи
4) Рік народження**
1962
5) Освіта**
Вища економiчна
6) Стаж керівної роботи (років)**
18
7) Найменування підприємства та попередня
ПАТ "Банк Столиця", Заступник Голови
посада, яку займав**
Правлiння
8) Дата обрання та термін, на який обрано
27.08.2012, на 3 роки
9) Опис:
Заступник Голови Правлiння органiзовує та координує роботу вiдповiдних пiдроздiлiв
Банку, а саме: Департамент казначейства, в склад якого входить: Вiддiл цiнних паперiв;
Управлiння активних операцiй, в склад якого входить: Кредитний вiддiл; Вiддiл валютного
контролю; Вiддiл депозитарної дiяльностi (у разi вiдсутностi Голови Правлiння).
Обсяг повноважень та обов'язкiв Члена Правлiння, Заступника Голови Правлiння
визначається згiдно Статуту, Положення про Правлiння ПАТ "АКБ "Траст-капiтал" та посадової
iнструкцiї.
За виконувану роботу Заступнику Голови Правлiння виплачувалася заробiтна плата згiдно
встановленого посадового окладу.
До кримiнальної вiдповiдальностi посадова особа не притягувалася i судимостi не має.
Стаж керiвної роботи становить 18 рокiв.
Перелiк попереднiх посад: Керiвник сектора по валютних операцiях АТ "Український
iновацiйний банк", Начальник вiддiлу мiжнародних розрахункiв та валютного контролю,
Начальник вiддiлу операцiй з iноземною валютою АБ "Авторитет"; Начальник управлiння
зовнiшньоекономiчних зв'язкiв ТОВ "Авiаiмпекс"; Заступник начальника валютного управлiння
АБ "Синтез"; Начальник валютно-розрахункового вiддiлу АБ "Таврика"; Начальник управлiння
валютних операцiй, Заступник Голови Правлiння ПАТ "Банк Столиця".
Посад в iнших органiзацiях та пiдприємствах не обiймає.
Протягом 2012 року змiн у персональному складi на посадi Заступника Голови Правлiння
не було.
* 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, Заступник Голови
Правлiння
Ковриженко Анатолiй Миколайович

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
або повне найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, МЕ 390734 15.06.2004 Оболонський РУ ГУ
дата видачі, орган, який видав)* або код за
МВС України в м. Києвi
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1972
5) освіта**
Вища економiчна
6) стаж керівної роботи (років)**
14
7) найменування підприємства та попередня
АТ "Банк Велес", Заступник Голови Правлiння
посада, яку займав**
8) дата обрання та термін, на який обрано
27.08.2012, на 3 роки
9) Опис:
Заступник Голови Правлiння органiзовує та координує роботу вiдповiдних пiдроздiлiв
Банку, а саме: Вiддiл неторгiвельних операцiй; Вiддiл матерiально-технiчного забезпечення.
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Обсяг повноважень та обов'язкiв Члена Правлiння, Заступника Голови Правлiння
визначається згiдно Статуту, Положення про Правлiння ПАТ "АКБ "Траст-капiтал" та посадової
iнструкцiї.
За виконувану роботу Заступнику Голови Правлiння виплачувалася заробiтна плата згiдно
встановленого посадового окладу.
До кримiнальної вiдповiдальностi посадова особа не притягувалася i судимостi не має.
Стаж керiвної роботи становить 14 рокiв. Перелiк попереднiх посад: Заступник Голови
Правлiння АТ "Банк Велес".
Посад в iнших органiзацiях та пiдприємствах не обiймає.
Протягом 2013 року змiн у персональному складi на посадi Заступника Голови Правлiння
не було.
* 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, Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Шапран Юлiя Володимирiвна
або повне найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, СМ 952314 03.07.2007 Дарницький РУ ГУ
дата видачі, орган, який видав)* або код за
МВС України в м. Києвi
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1971
5) освіта**
Вища економiчна
6) стаж керівної роботи (років)**
18
7) найменування підприємства та попередня
ВАТ "УБРП", Головний бухгалтер - заступник
посада, яку займав**
фiнансового директора
8) дата обрання та термін, на який обрано
27.08.2012, 3 роки роки
9) Опис:
Головний бухгалтера здiйснює поточне керiвництво та управлiння за дiяльнiстю
наступних пiдроздiлiв: вiддiл внутрiшньої бухгалтерiї та податкового облiку, вiддiл
супроводження та контролю банкiвських операцiй, вiддiл звiтностi, вiддiл касових операцiй.
Обсяг повноважень та обов'язкiв Члена Правлiння, Головного бухгалтера визначається
згiдно Статуту, Положення про Правлiння ПАТ "АКБ "Траст-капiтал" та посадової iнструкцiї.
За виконувану роботу Головному бухгалтеру виплачувалася заробiтна плата згiдно
встановленого посадового окладу.
До кримiнальної вiдповiдальностi посадова особа не притягувалася i судимостi не має.
Стаж керiвної роботи становить 18 рокiв. Перелiк попереднiх посад: Головний бухгалтер заступник фiнансовго директора ВАТ "УБРП".
Посад в iнших органiзацiях та пiдприємствах 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.
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1) посада
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
або повне найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер,
дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
5) освіта**
6) стаж керівної роботи (років)**
7) найменування підприємства та попередня
посада, яку займав**

Член Правлiння, Начальник служби
фiнансового монiторингу
Корнiєнко Володимир Васильович
КН 507256 09.02.1998 Миргородський МРВ
УМВС України в Полтавськiй обл.
1981
Вища економiчна
7

ПАТ "АКБ "Траст-капiтал", Начальник вiддiлу
обслуговування клiєнтiв Управлiння
обслуговування клiєнтiв
27.08.2012, на 3 роки роки

8) дата обрання та термін, на який обрано
9) Опис:
Обсяг повноважень та обов'язкiв Члена Правлiння, Начальника служби фiнансового
монiторингу визначається згiдно Статуту, Положення про Правлiння ПАТ "АКБ "Траст-капiтал"
та посадової iнструкцiї.
За виконувану роботу посадовiй особi виплачувалася заробiтна плата згiдно
встановленого посадового окладу.
До кримiнальної вiдповiдальностi посадова особа не притягувалася i судимостi не має.
Стаж керiвної роботи становить 7 рокiв.
Перелiк попереднiх посад: Начальник вiддiлу обслуговування клiєнтiв Управлiння
обслуговування клiєнтiв ПАТ "АКБ "Траст-капiтал".
Посад в iнших органiзацiях та пiдприємствах 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.
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2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище,
ім'я, по
батькові
посадової
особи

Паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі,
орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ юридичної особи

Дата
внесення
до реєстру

Кількість
акцій
(штук)

Від загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

прості
іменні

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

29.11.2011

10 896 000

20.4620

10 896 000

0

0

0

Усього 10 896 000

20.4620

10 896 000

0

0

0

Голова
Наглядової
ради

Паспорт: серія СН № 797922,
Кравченко
виданий 14.05.1998р.
Iрина Юрiївна Печерським РУ ГУ МВС України
в м. Києвi

Кількість за видами акцій
прості на привілейовані
пред'явника
іменні

привілейовані
на
пред'явника

* 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
Дочiрнє пiдприємство
компанiї "СЛВ
ЕНТЕРПРАЙЗИС ЛIМIТЕД"
"СЛВ ЕНТЕРПРАЙЗИС
УКРАЇНА"
Дочiрнє пiдприємство
компанiї "ДАПЕКС
ТРЕЙДIНГ ЛIМIТЕД"
"ДАПЕКС ТРЕЙДIНГ
УКРАЇНА"

Від
Дата
Кількість загальної
внесення
акцій
кількості
до
(штук)
акцій (у
реєстру
відсотках)

Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

32558024

01133, Україна,
Печерський р-н
м. Київ, б-р Лесi
Українки, буд. 34,
оф. 410

26.11.2011

21 055
445

39.5408

21 055 445

0

0

0

32557680

01004, Україна,
Печерський р-н,
м. Київ,
вул. Червоноармiйська,
буд. 29-31 «Б»

29.11.2011

13 263
000

24.9070

13 263 000

0

0

0

Від
Дата
Кількість загальної
Прізвище, ім'я, по батькові
Серія, номер, дата видачі паспорта,
внесення
акцій
кількості
фізичної особи*
найменування органу, який видав паспорт**
до
(штук)
акцій (у
реєстру
відсотках)
Кравченко Iрина Юрiївна

Кількість за видами акцій

Паспорт: серія СН № 797922, виданий
14.05.1998р. Печерським РУ ГУ МВС України 29.11.2011
в м. Києвi
Усього

10 896
000
45 214
445

прості
іменні

прості на
привілейовані
пред'явника
іменні

привілейовані
на
пред'явника

Кількість за видами акцій
прості
іменні

прості на
привілейовані
пред'явника
іменні

привілейовані
на
пред'явника

20.4620

10 896 000

0

0

0

84.9098

45 214 445

0

0

0

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

Вид загальних
зборів*

X

Дата
проведення

08.04.2013

Кворум
зборів**

Опис

позачергові

100
Рiчнi Загальнi збори акцiонерiв (Протокол №1 вiд 08.04.2013р.).
Порядок денний:
1. Обрання лiчильної комiсiї, голови та секретаря зборiв, затвердження регламенту
проведення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «АКБ «Траст-капiтал».
2. Затвердження рiчного звiту та балансу ПАТ «АКБ «Траст-капiтал» за 2012 рiк.
3. Розподiл прибуткiв та збиткiв ПАТ «АКБ «Траст-капiтал» за 2012 рiк.
4. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради, Ревiзiйної комiсiї та
Правлiння про результати дiяльностi ПАТ «АКБ «Траст-капiтал» за 2012 рiк.
5. Затвердження заходiв за результатами розгляду висновкiв аудиторської фiрми.
6. Про перегляд та затвердження умов працi Голови та Членiв Наглядової ради.
За результатами голосування акцiонерiв було вирiшено:
1. Обрати лiчильну комiсiї, голову та секретаря зборiв, затверджено регламент проведення
рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «АКБ «Траст-капiтал».
2. Затвердити рiчний фiнансовий звiт та баланс ПАТ «АКБ «Траст-капiтал» за 2012 рiк.
3. Отриманий за результатами дiяльностi ПАТ "АКБ "Траст-капiтал" у 2012 роцi прибуток,
який
становить
1
172
001,26
грн.,
розподiлити
наступним
чином:
- 5% отриманого прибутку в сумi 58 600,06 грн. - направити на поповнення резервного фонду;
- 95% отриманого прибутку в сумi 1 113 401,20 грн. - залишити нерозподiленим.
4. Визнати дiяльнiсть ПАТ "АКБ "Траст-капiтал" за 2012 рiк задовiльною, схвалити всi
укладеннi Правлiнням правочини та затвердити:
- Звiт Наглядової ради про результати дiяльностi ПАТ "АКБ "Траст-капiтал" у 2012 роцi;
- Звiт Правлiння про про результати дiяльностi ПАТ "АКБ "Траст-капiтал" у 2012 роцi;
- Висновок Ревiзiйної комiсiї щодо перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi ПАТ "АКБ
"Траст-капiтал" за результатами дiяльностi звiтного фiнансового 2012 року.
5. Висновок незалежної аудиторської фiрми - ТОВ "Аудиторська фiрма "АКТИВ-АУДИТ"
про проведення аудиту рiчної фiнансової звiтностi ПАТ "АКБ "Траст-капiтал" за 2012 рiк - схвалити
та прийняти до вiдома.
6. Залишити iснуючi умови працi Голови та Членiв Наглядової ради ПАТ "АКБ "Трасткапiтал".

Вид загальних
зборів*

чергові

позачергові
X

Дата проведення

16.08.2013

Кворум зборів**

79.5380

Опис

Позачерговi Загальнi збори акцiонерiв (Протокол №2 вiд 16.08.2013р.).
Порядок денний:
1. Обрання лiчильної комiсiї, голови та секретаря зборiв, затвердження регламенту
проведення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «АКБ «Траст-капiтал».
2. Про внесення змiн до Статуту ПАТ «АКБ «Траст-капiтал».
За результатами голосування акцiонерiв було вирiшено:
1. Обрати лiчильну комiсiї, голову та секретаря зборiв, затвердити регламент проведення
позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «АКБ «Траст-капiтал».
2. Схвалити та затвердити змiни до Статуту ПАТ «АКБ «Траст-капiтал» .
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IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

01001, Україна, Шевченкiвський р-н, м. Київ вул. Грiнченка, буд. 3

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

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

25.05.2011

Міжміський код та телефон

(044) 279-13-22

Факс

(044) 279-13-22

Вид діяльності

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть:
депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв

Опис

ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" надає ПАТ "АКБ "Трасткапiтал" послуги щодо обслуговування випуску цiнних паперiв (акцiй)
ПАТ "АКБ "Траст-капiтал" та щодо здiйснення професiйної дiяльностi
на фондовому ринку - депозитарної дiяльностi депозитарної установи.

Повне найменування юридичної особи або Приватне акцiонерне товариство "Всеукраїнський депозитарiй цiнних
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи паперiв"
Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

35917889

Місцезнаходження

04107, Україна, Шевченкiвський р-н, м. Київ, вул. Тропiнiна, 7-г

Номер ліцензії або іншого документа на цей серiя АВ №498004
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

19.11.2009

Міжміський код та телефон

(044) 585-4240

Факс

(044) 585-4242

Вид діяльності

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть:
депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв

Опис

ПрАТ "ВДЦП" надавав ПАТ "АКБ "Траст-капiтал" депозитарнi
послуги щодо здiйснення професiйної дiяльностi на фондовому ринку
- депозитарної дiяльностi зберiгача цiнних паперiв.
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Повне найменування юридичної особи або Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи "Актив-аудит"
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

30785437

Місцезнаходження

03115, Україна, Святошинський р-н, м. Київ, вул. Генерала Наумова,
буд. 23-Б

Номер ліцензії або іншого документа на цей №2315
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

24.02.2011

Міжміський код та телефон

(044) 491-55-33

Факс

(044) 498-56-52

Вид діяльності

Аудитор (аудиторська фiрма), яка надає аудиторськi послуги емiтенту

Опис

ТОВ "Аудиторська фiрма "Актив-аудит" надає аудиторськi послуги
ПАТ "АКБ "Траст-капiтал".

Повне найменування юридичної особи або Публiчне акцiонерне товариство "Фондова бiржа ПФТС"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

21672206

Місцезнаходження

01004, Україна, Печерський р-н, м. Київ вул. Шовковична, буд. 42-44

Номер ліцензії або іншого документа на цей серiя АВ №034421
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

11.06.2012

Міжміський код та телефон

(044) 522-88-08

Факс

(044) 522-85-53

Вид діяльності

Дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку (фондова бiржа)

Опис

ПАТ "Фондова бiржа ПФТС" надає послуги ПАТ "АКБ "Трасткапiтал" згiдно Договору щодо пiдтримання акцiй ПАТ "АКБ "Трасткапiтал" у Бiржовому списку ПАТ "Фондова бiржа ПФТС".
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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

09.09.2011

№408/1/11

Державна комiсiя з
цiнних паперiв та
фондового ринку

UA4000098107

Акція проста
бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні

1.00

53 250 000

53 250 000,00

100

Опис

Обiг цiнних паперiв ПАТ "АКБ "Траст-капiтал" на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не здiйснювався.
Лiстинг/делiстинг цiннiх паперiв ПАТ "АКБ "Траст-капiтал" на фондових бiржах не здiйснювався.
Простi iменнi акцiї ПАТ "АКБ "Траст-капiтал" перебувають у Бiржовому списку ПАТ "Фондова бiржа ПФТС".
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XI. Опис бізнесу
Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)
Установчими Зборами (Протокол №1 вiд 08.12.2003 року) було прийнято рiшення про
створеня Закритого акцiонерного товариства "Акцiонерний комерцiйний банк "Траст-капiтал", яке
було зареєстроване 10 березня 2004 року Печерською районною у м. Києвi державною
адмiнiстрацiєю.
На виконання вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" та згiдно Рiшення
Установчих Зборiв (Протокол № 1 вiд 16.06.2009 року) Закрите акцiонерне товариство
"Акцiонерний комерцiйний банк "Траст-капiтал" було реорганiзовано шляхом перетворення в
Публiчне акцiонерне товариство "Акцiонерний комерцiйний банк "Траст-капiтал" (надалi за
текстом - Банк). Банк є правонаступником усiх прав та зобов'язань Закритого акцiонерного
товариства "Акцiонерний комерцiйний банк "Траст-капiтал".
В 2011 роцi Банк здiйснив емісію акцiй простих iменних на загальну суму 20 000 000,00 грн.,
збiльшивши статутний капiтал до 53 250 000,00 грн.
В 2014 роцi планується збiльшення статутного капiталу Банку за рахунок додаткового
випуску акцiй iснуючої номiнальної вартостi.
Подiї розвитку ПАТ "АКБ "Траст-капiтал" такi, як злиття, подiл, приєднання, видiл у
звiтному перiодi не вiдбувалося та не планується.
Організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші
відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі
та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім
звітним періодом
Органами управлiння ПАТ "АКБ "Траст-капiтал" є: Загальнi збори акцiонерiв, Наглядова
рада та Правлiння.
Вищим органом управлiння Банку є Загальнi збори акцiонерiв.
Наглядова рада Банку є органом управлiння Банку, що здiйснює захист прав акцiонерiв
Банку, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та чинним законодавством України, контролює
та регулює дiяльнiсть Правлiння Банку. Наглядовiй радi пiдпорядковується Служба внутрiшнього
аудиту, яка є органом оперативного контролю Наглядової ради Банку.
Виконавчим органом Банку, який здiйснює керiвництво i управлiння його поточною
дiяльнiстю, є Правлiння Банку, яке очолює Голова Правлiння, Заступники Голови Правлiння,
Головний бухгалтер та члени Правлiння. Правлiння Банку пiдзвiтне Загальним зборам акцiонерiв
та Наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень.
Головi Правлiння Банку здiйснює безпосередє керiвництво наступними пiдроздiлами:
- Департамент безпеки та правового забезпечення, який включає: Юридичну службу та
Службу безпеки;
- Вiддiл депозитарної дiяльностi;
- Вiддiл iнформацiйних технологiй;
- Адмiнiстративний вiддiл.
Голова Правлiння, за вiдсутнiстю Першого Заступника Голови Правлiння, здiйснює
додатково керiвництво наступними пiдроздiлами:
- Управлiння обслуговування клiєнтiв, у склад якого входить: Вiддiл обслуговування
клiєнтiв, Вiддiл обслуговування VIP клiєнтiв Вiддiлення Банку.
- Вiддiл платiжних карток.
Заступник Голови Правлiння здiйснює безпосередньо керiвництво пiдроздiлами:
- Вiддiл неторгiвельних операцiй;
- Вiддiл матерiально-технiчного забезпечення.
Заступник Голови Правлiння здiйснює безпосередньо керiвництво пiдроздiлами:
- Департамент казначейства, в склад якого входить: Вiддiл цiнних паперiв;
- Управлiння активних операцiй, в склад якого входить: Кредитний вiддiл;
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- Вiддiл валютного контролю;
- Вiддiл депозитарної дiяльностi (у разi вiдсутностi Голови Правлiння).
Головний бухгалтер здiйснює безпосереднє керiвництво наступними пiдроздiлами:
- Вiддiл внутрiшньої бухгалтерiї та податкового облiку;
- Вiддiл супроводження та контролю банкiвських операцiй;
- Вiддiл звiтностi;
- Вiддiл касових операцiй.
Правлiння Банку вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, створює постiйно
дiючi комiтети, зокрема: Кредитний комiтет, Тарифний комітет, Комітет з управління активами та
пасивами.
Органом контролю Банку є Ревiзiйна комiсiя та Служба внутрiшнього аудиту Банку.
ПАТ "АКБ "Траст-капiтал" має два територiально вiдокремленi безбалансовi структурнi
пiдроздiли:
- Перше вiддiлення Банку знаходиться за адресою: м. Київ, б-р Лесi Українки, буд. 34;
- Друге вiддiлення Банку знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Академiка Туполева, буд. 19,
лiт. Ф.
Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв
Банк не має.
Середньооблікова чисельність працівників облікового складу (осіб), середня
чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб),
чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня)
(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати
праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова
програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників
операційним потребам емітента
- Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв - 62 особи.
- Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб що працюють за сумiсництвом - 2
особи.
- Чисельнiсть працiвникiв, що працюють на умовах неповного робочого часу - 5 осiб.
Фонд оплати працi за 2013 рiк становив 2 656 742,62 грн. Фонд оплати працi за 2013 рiк в
порiвняннi з 2012 роком (2 649 314,98 грн.) збiльшився на 7 427,64 грн. у звязку iз збiльшенням
чисельностi працiвникiв та посадових окладiв.
Кадрова полiтика ПАТ "АКБ "Траст-капiтал" спрямована на створення високопрофесiйного
та згуртованого колективу, який спроможний успiшно реалiзовувати стратегiчнi цiлi Банку, на
всебiчний розвиток та реалiзацiю професiйного потенцiалу працiвникiв.
Пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв здiйснюється шляхом направлення на курси, семiнари,
тренiнги тощо, що проводять для банкiвських установ Нацiональний банк України та інші
установи (підприємства).
На першому етапi навчання вiдбувається визначення найважливiших напрямкiв навчання та
пiдвищення рiвня квалiфiкацiї. Отримання спецiальної освiти для спiвробiтникiв, чиї посади
вимагають наявнiсть спецiальних знать та навикiв, потреби у яких виникають у процесi
професiйної дiяльностi Банку.
На другому етапi визначаються та плануються навчання та пiдвищення квалiфiкацiї з
юридичних питань, питань внутрiшнього аудиту, фiнансового монiторингу та запобiгання
легалiзацiї доходiв одержаних злочинним шляхом, iнформацiйних технологiй, випуску та
обслуговування платiжних систем, оподаткування, валютного законодавства, звiтностi та
бухгалтерського облiку.
На третьому етапi - отримання оперативних знань, пов'язаних зi змiнами в законодавчiй,
нормативнiй, правовiй базах, доведення отриманих матерiалiв за пiдсумками навчання шляхом
проведення внутрiшнiх семiнарiв для вiдповiдних працiвникiв.
Оцiнка якостi засвоєння навої iнформацiї визначає рiвень здiбностi спiвробiтника
використовувати її в роботi.
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Належність емітента до будь-яких об’єднань підприємств, найменування та
місцезнаходження об’єднання, зазначається опис діяльності об’єднання, функції та терміни
участі емітента у відповідному об’єднанні, позиції емітента в структурі об’єднання
1. Професiйна асоцiацiя реєстраторiв та депозитарiїв
Мiсцезнаходження: Україна, 01133, м. Київ, вул. Щорса, буд. 32-Б.
Професiйна асоцiацiя реєстраторiв i депозитарiїв (ПАРД) – професiйне об’єднання на
фондовому ринку України. Асоцiацiя, заснована 1996 року, представляє iнтереси всiх вiтчизняних
депозитарних установ та торговцiв цiнними паперами. У 2013 роцi ПАРД вкотре пiдтвердила
статус саморегулiвної органiзацiї (СРО) за видом професiйної дiяльностi - депозитарна дiяльнiсть,
та отримала статус Об'єднання професiйних учасникiв фондового ринку, що провадять дiяльнiсть
з торгiвлi цiнними паперами.
Протягом всього перiоду роботи Асоцiацiї, її представники взяли участь у розробцi низки
профiльних нормативно-правових актiв: вiд законiв до актiв рекомендацiйного характеру з питань
депозитарної дiяльностi, торiвлi цiнними паперами, iноземного iнвестування, фiнансового
монiторингу, корпоративного управлiння, розкриття iнформацiї, захисту персональних даних та
протидiї фiнансуванню тероризму.
ПАРД регулярно проводить науково-освiтнi та науково-практичнi заходи з рiзних аспектiв
професiйної дiяльностi учасникiв фондового ринку.
Представники Асоцiацiї входять до консультативно-дорадчих органiв при органах державної
влади. ПАРД регулярно бере участь у роботi Консультацiйно-експертної Ради та Стратегiчної
групи при НКЦПФР. Фахiвцi Асоцiацiї є постiйними учасниками Комiтетiв та робочих груп при
НКЦПФР, Державного комiтету фiнансового монiторингу, Державного комiтету з питань
регуляторної полiтики i пiдприємництва, Антимонопольного комiтету України.
ПАТ "АКБ "Траст-капiтал" є членом ПАРД з 17.08.2010 року (Свiдоцтво про членство в
ПАРД № 1299 вiд 17.08.2010 року), а в 2013 роцi продовжило своє членство та отримало нове
Свiдоцтво про членство в ПАРД №223 вiд 12.10.2013 року.
2. СРО Асоцiацiя "Українськi Фондовi Торговцi"
Мiсцезнаходження: Україна, 49000, м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, буд. 30
Саморегулiвна органiзацiя на ринку цiнних паперiв – Асоцiацiя "Українськi Фондовi
Торговцi" (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
Cвiдоцтва про реєстрацiю об’єднання як саморегулiвної органiзацiї, що видано НКЦПФР 22
червня 2012 року № 3.
Асоцiацiя "Українськi Фондовi Торговцi" створена 12.03.2009 р. (Свiдоцтво про реєстрацiю)
шляхом консолiдацiї трьох СРО (СРО «Регiональний Фондовий Союз», СРО ВАТ "Київська
Мiжнародна Фондова Бiржа", СРО ЗАТ "Українська Фондова Бiржа") на перших Загальних зборах
Асоцiацiї.
Мета та завдання, поставленi перед Асоцiацiєю, оприлюдненi в Спiльнiй Заявi СРО, що
консолiдувалися.Асоцiацiя є вiдкритим добровiльним договiрним об’єднанням професiйних
учасникiв ринку цiнних паперiв, якi здiйснюють торгiвлю цiнними паперами.
Асоцiацiя досить реалiстично оцiнює сучасний стан вiтчизняного фондового ринку. На жаль,
незважаючи на постiйне зростання обсягiв торгiвлi, цiни активiв та капiталiзацiї пiдприємств,
ринок цiнних паперiв так i не став локомотивом зростання економiки України. Не в останню чергу
це пов’язано з нечисленнiстю його учасникiв, оскiльки масовий iнвестор (населення) ставиться до
операцiй на ринку цiнних паперiв з певною недовiрою. Безумовно, кожний учасник ринку
зацiкавлений в збiльшеннi кiлькостi клiєнтiв. Тому спiльною метою професiйних учасникiв
фондового ринку наша Асоцiацiя вважає створення нормативних, технологiчних та органiзацiйних
умов для максимального залучення на ринок iнвесторiв – фiзичних осiб, для розвитку рiтейлової
складової
ринку
цiнних
паперiв.
I
ми
працюємо
в
цих
напрямках.
ПАТ "АКБ "Траст-капiтл" є членом Асоцiацiї "Українськi Фондовi Торгiвцi" з 2009 року
(Свiдоцтво учасника саморегулiвної органiзацiї професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв
№234 вiд 02.07.2009 року).
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3. Асоцiацiя "Незалежна асоцiацiя банкiв України"
Мiсцезнаходження: Україна, 03150, м. Київ, вул. Велика Василькiвська (Червоноармiйська),
буд. 72
Асоцiацiя "Незалежна асоцiацiя банкiв України" - недержавне непiдприємницьке
неприбуткове договiрне об'єднання банкiв України, основна мета якої полягає у вирiшеннi будьяких питань мiж учасниками ринку фiнансiв, спiльному забезпеченнi захисту їх iнтересiв та
вибудовування єдиної лiнiї взаємовiдносин з НБУ та iншими державними органами.
4. Асоцiацiя "Фондове Партнерство"
Мiсцезнаходження: Україна, 01133, м. Київ, вул. Щорса, буд. 31 (5 поверх)
Асоцiацiя «Фондове Партнерство» (ранiше - Асоцiацiя ПФТС) створена в лютому 1996 року.
Основними завданнями Асоцiацiї «Фондове Партнерство» є:
- Розроблення, поширення етичних норм, правил i стандартiв провадження професiйної
дiяльностi на фондовому ринку та контроль за їх додержанням членами Асоцiацiї;
- Забезпечення захисту прав та законних iнтересiв членiв Асоцiацiї;
- Впровадження ефективних механiзмiв розв’язання спорiв мiж членами Асоцiацiї, мiж
членами Асоцiацiї та їх клiєнтами, мiж Асоцiацiєю i її членами;
- Сприяння професiйному розвитку та впровадження вимог до професiйної квалiфiкацiї
фахiвцiв – працiвникiв членiв Асоцiацiї;
- Захист iнтересiв та розвиток всiєї iндустрiї торгiвлi цiнними паперами;
- Впровадження нових можливостей та фiнансових iнструментiв;
- Забезпечення вiдкритостi та iнформацiйної прозоростi на ринку та iн.;
- Сприяння створенню i вдосконаленню законодавчого i регуляторного середовища для
фондового ринку України;
- Сприяння гармонiзацiї законодавства України iз законодавством Європейського Союзу та
його реформування з використанням досвiду розвинених ринкiв;
- Забезпечення iнформування членiв Асоцiацiї про законодавство, яке регулює їх професiйну
дiяльнiсть, може стосуватися їх дiяльностi, а також про змiни до нього;
- Сприяння захисту прав iнвесторiв та клiєнтiв членiв Асоцiацiї шляхом розроблення та
впровадження вiдповiдних заходiв захисту, а також шляхом забезпечення додержання членами
Асоцiацiї етичних норм, правил та стандартiв професiйної дiяльностi на фондовому ринку тощо.
ПАТ "АКБ "Траст-капiтл" було прийнято до Асоцiацiї "Фондове Партнерство" згiдно
Рiшення Асоцiацiї "Фондове Партнерство" (Протокол №2,1 вiд 09.06.2011 року).
5. Публiчне акцiонерне товариство "Київська мiжнародна фондова бiржа"
Мiсцезнаходження: Україна, 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 36-В.
ПАТ "Київська мiжнародна фондова бiржа" (далi - Бiржа) була зареєстрована Постановою
Кабiнету Мiнiстрiв України № 341 вiд 15 травня 1995 року та Державною комiсiєю з цiнних
паперiв та фондового ринку (далi - ДКЦПФР) вiд 3 липня 1997 року. Перспективним напрямом
роботи Бiржi є проведення лiстингу цiнних паперiв та iнших фiнансових iнструментiв українських
емiтентiв, формування так званого iнституту "блакитних фiшок", як однiєї з необхiдних умов
допуску до обiгу цiнних паперiв за кордоном, забезпечення прозоростi фондового ринку,
досягнення
високих
стiйких
котирувань
на
цiннi
папери
України.
ПАТ "АКБ "Траст-капiтал" є членом бiржi згiдно Свiдоцтва про отримання статусу члена ПАТ
"КМФБ" №222 вiд 21.09.2011 року.
6. Фонд гарантування вкладiв фiзичних осiб
Мiсцезнаходження: Україна, 01032, м. Київ, бульвар Т.Шевченка, 33-Б
Основною цiллю дiяльностi Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб (далi - ФГВФО) є
захист прав та iнтересiв фiзичних осiб - вкладникiв банкiв.
ФГВФО гарантує кожному вкладнику учасника ФГВФО вiдшкодування коштiв за його
вкладами, включаючи вiдсотки, в розмiрi вкладiв на день настання недоступностi вкладiв, але не
бiльше суми, визначеної згiдно з Законом України "Про фонд гарантування вкладiв фiзичних
осiб".
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Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами,
установами, при цьому вказується сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, та
інше) та отримання фінансового результатут за за\вітний рік по кожному виду спільної
діяльності
ПАТ "АКБ "Траст-капiтал" в 2013 роцi не проводив спiльної дiяльностi з iншими
органiзацiями, пiдприємствами та установами.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом
звітного періоду, умови та результати цих пропозицій
Протягом 2013 року будь-якi пропозицiї щодо реорганiзацiї ПАТ "АКБ "Траст-капiтал" з
боку третiх осiб не надходили.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки
вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Облiкова полiтика ПАТ "АКБ "Траст-капiтал" встановлює єдину методологiчну основу для
побудови та органiзацiї бухгалтерського облiку та звiтностi, єдинi засади визнання i оцiнки
окремих статей балансу i операцiй, єдине тлумачення та розумiння методiв та принципiв
вiдображення в облiку операцiй Банку для всiх його структурних пiдроздiлiв.
Облiкова полiтика Банку базується на чинному законодавствi України, зокрема Законi
України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", Мiжнародних стандартах
фiнансової звiтностi, Нацiональних положеннях (стандартах) бухгалтерського облiку, нормативноправових актах Нацiонального банку України, внутрiшнiх нормативно-правових документах
Банку.
Банк веде бухгалтерський облiк, складає i подає фiнансову звiтнiсть у валютi України гривнi. Операцiї в iноземнiй валютi вiдображаються в бухгалтерському облiку i фiнансовiй
звiтностi у валютi України шляхом перерахування її за офiцiйним курсом гривнi до iноземних
валют, установленим Нацiональним банком України на дату здiйснення операцiї або складання
звiтностi.
Облiк операцiй в iноземних валютах здiйснюється за тими ж рахунками бухгалтерського
облiку, що i операцiй в нацiональнiй валютi (тобто рахунки бухгалтерського облiку є
мультивалютними).
Облiкова полiтика ґрунтується на основних принципах бухгалтерського облiку, яких повинен
дотримуватися Банк при веденнi рахункiв i складаннi зовнiшньої та внутрiшньої звiтностi, а саме:
повного висвiтлення; превалювання сутностi над формою; автономностi; обачностi;
безперервностi; нарахування та вiдповiднiсть доходiв i витрат; послiдовностi; iсторичної
(фактичної) собiвартостi; перiодичностi.
Активи i зобов’язання Банку оцiнюються та вiдображаються в облiку таким чином, щоб не
переносити наявнi фiнансовi ризики, якi потенцiйно загрожують фiнансовому стану Банку, на
наступнi звiтнi перiоди.
Активи i зобов’язання Банку облiковуються прiоритетно за вартiстю їх придбання чи
виникнення (первiсною або справедливою вартiстю).
За первiсною (iсторичною) вартiстю активи визнаються за сумою фактично сплачених за них
коштiв, а зобов’язання за сумою мобiлiзованих коштiв в обмiн на зобов’язання.
При облiку за справедливою вартiстю активи визнаються за тiєю сумою коштiв, яку необхiдно
було б сплатити для придбання таких активiв у поточний час, а зобов’язання за тiєю сумою
коштiв, яка б вимагалася для проведення розрахунку у поточний час.
Справедливою вартiстю пiд час первiсного визнання фiнансового iнструменту, який не має
котирування на активному ринку, є фактична цiна операцiї.
Кредити, вклади (депозити) та цiннi папери в портфелi Банку до погашення пiсля первiсного
визнання Банк оцiнює за амортизованою собiвартiстю з використанням ефективної ставки
вiдсотка пiд час нарахування процентiв та амортизацiї дисконту (премiї).
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Амортизована собiвартiсть - це вартiсть, за якою оцiнюються фiнансовий актив, фiнансове
зобов’язання та яка складається iз собiвартостi придбання, зменшеної на суму погашення основної
суми боргу, збiльшеної (зменшеної) на суму накопиченої амортизацiї будь-якої рiзницi мiж
первiсною вартiстю та вартiстю погашення, розрахованої з використанням ефективної ставки
вiдсотка, зменшеної на суму часткового списання внаслiдок зменшення корисностi.
Нарахування процентiв за фiнансовими iнструментами здiйснюється за номiнальною процентною
ставкою, яка передбачена умовами договору (випуску), i вiдображається за рахунками з облiку
нарахованих доходiв i нарахованих витрат. Нарахування процентних доходiв (витрат), амортизацiя
дисконту (премiї) за фiнансовими iнструментами в iноземнiй валютi здiйснюється в тiй валютi, в
якiй облiковується пов’язаний з ним фiнансовий iнструмент.
Амортизацiя дисконту (премiї) за фiнансовим iнструментом здiйснюється одночасно з
нарахуванням процентiв.
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент,
перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг;
залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики
в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та
розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які
використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація
про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент,
рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку;
інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента;
перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами
сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання
На пiдставi отриманих дозволiв та лiцензiй ПАТ "АКБ "Траст-капiтал" надає широкий спектр
банкiвських послуг, зокрема, здiйснює розрахунково-касове, кредитне та депозитне
обслуговування юридичних та фiзичних осiб, операцiї з цiнними паперами, iноземною валютою.
На час скдладання звiту, послуги ПАТ "АКБ "Траст-капiтал" реалiзуються виключно на
вiтчизняному ринку. Банк не залежить вiд сезонних змiн.
Завдяки використанню системи "Клiєнт-Банк", проведення Банком персональної роботи з
кожним клiєнтом в напрямi розробки спецiальних механiзмiв взаємодiї, прийнятих в першу чергу
для клiєнтiв, конкурентностi тарифiв, впровадженню нових видiв послуг, а також постiйному
пiдтриманню лiквiдностi та платоспроможностi на належному рiвнi.
Серед клiєнтiв Банку є пiдприємства рiзних галузей господарювання, насамперед це
пiдприємства таких галузей як будiвництво та торгово-збутова. В той же час завдяки отриманого
досвiду та оцiнки, Банком налагоджено спiвпрацю з провiдними банками України щодо
розмiщення та залучення коштiв та проведення iнших операцiй на мiжбанкiвському ринку.
ПАТ "АКБ "Траст-капiтал" забезпечений сучасними технологiями роботи, постiйно
вдосконалює надання банкiвських послуг та впроваджує новi. Банкiвськi послуги є одним iз
елементiв обслуговування економiки будь-якої країни, що надає змогу визначити розвиток
банкiвської сфери, як одним з елементiв розвитку економiки України в цiлому, що в свою чергу
свiдчить про перспективнiсть цього сегменту ринку.
З метою залучення клiєнтiв на обслуговування Банком постiйно проводиться робота в
напрямку вдосконалення та поглиблення послуг, що надаються, розширення їх спектру, аналiзу
iснуючого рiвнятарифiв та їх перегляду.
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо
підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його
господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або
інвестиції, її вартість і спосіб фінансування
За останнi п'ять рокiв придбання або вiдчуження активiв ПАТ "АКБ "Траст-капiтал" не
здiйснював. На даний час Банк не планує будь-якi значнi iнвестицiї або придбання активiв.
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Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами
виконавчого органу, афілейованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом
звітного року між емітентом, з одного боку, і власниками істотної участі, членами наглядової
ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами зазначаються:
дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика ціноутворення,
застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності інша інформація
Протягом звiтного року правочини мiж ПАТ "АКБ "Траст-капiтал" та власниками iстотної
участi, членами Наглядової ради, Правлiнням, афiлійованими особами не укладались.
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні
правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання;
спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що
можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів
капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та
причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу
фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання
виробничих потужностей після її завершення
Станом на кiнець дня 31.12.2013 року основнi засоби ПАТ "АКБ "Траст-капiтал" (за
залишковою вартiстю) виробничого призначення складають:
- будiвлi та споруди - 0. грн.
- машини та обладнання - 156 тис. грн.
- транспортнi засоби - 197 тис. грн.
- iншi основнi засоби - 131 тис. грн.
Станом на кiнець дня 31.12.2013 року основнi засоби ПАТ "АКБ "Траст-капiтал" (за
залишковою вартiстю) невиробничого призначення складають 0 тис. грн.
Основнi засоби використовуються в фiнансово-господарськiй дiяльностi Банку за
призначенням.
Основнi засоби, стосовно яких є передбаченi чинним законодавством обмеження щодо
володiння, користування та розпорядження, ПАТ "АКБ "Траст-капiтал" не має.
Основних засобiв, оформлених у заставу, ПАТ "АКБ "Траст-капiтал" не має.
Основнi засоби, що тимчасово не використовуються (консервацiя, реконструкцiя, тощо), ПАТ
"АКБ "Траст-капiтал" не має.
Основних засобiв, вилучених з експлуатацiї для продажу, ПАТ "АКБ "Траст-капiтал" не має.
Капiтальне будiвництво не планується.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності
від законодавчих або економічних обмежень
У дiяльностi ПАТ "АКБ "Траст-капiтал" виникають ризики, найбiльш важливими з яких є
кредитний, ризик лiквiдностi, операцiйний, валюний, процентний, ринковий та iнше.
Серед них основними є:
- кредитний ризик, пов'язаний з неповерненням або несвоєчасним поверненням наданого
кредиту. Цей тип ризику мiнiмiзується за рахунок формування резервiв, лiмiтування кредитних
операцiй, диверсифiкацiї кредитного портфеля;
- валютний ризик, пов'язаний зi змiною курсiв iноземних валют. Мiнiмiзується за рахунок
хеджування з використанням похiдних фiнансових iнструментiв;
- iнвестицiйний ризик - ризик фiнансових витрат вiд прямого або опосередкованого
вкладання коштiв Банку в цiннi папери пiдприємств, органiзацiй, установ на вiдносно довгий
перiод часу. Мiнiмiзується за рахунок формування резервiв пiд операцiї з цiнними паперами;
- процентний ризик - ризик зменшення ринкової вартостi капiталу внаслiдок змiни
процентних ставок на ринку. Мiнiмiзується за рахунок строкової диверсифiкацiї активiв та
пасивiв;
- ризик лiквiдностi - ймовiрнiсть виникнення проблем недостатностi лiквiдних коштiв для
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забезпечення виконання власних зобов'язань. Мiнiмiзується за рахунок збалансованостi активiв та
пасивiв Банку, пiдтримкою на високому рiвнi високолiквiдних активiв при чiткому дотриманнi
нормативiв Нацiонального банку України щодо лiквiдностi та платоспроможностi.
Ризики в дiяльностi Банку виникають на основi як внутрiшнiх, так i зовнiшнiх факторiв.
Важливим є те, що значна частина зовнiшнiх факторiв знаходиться поза межами контролю з боку
Банку, а вiдтак Банк не може мати повної впевненостi щодо результатiв майбутнiх подiй та часу їх
виконання.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і
компенсацій за порушення законодавства
У звiтному 2013 роцi до ПАТ "АКБ "Траст-капiтал" було застосовано штрафнi санкцiї у
розмiрi 11 149,53 грн., з них:
- 339,53 грн. - ДПI Печерського району м. Києва;
- 8 600,00 грн. - ГУ НБУ по м. Києву та Київськiй обл.;
- 2 210,00 грн. - НКЦПФР
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців
емітента
Ресурсами для здiйснення ПАТ "АКБ "Траст-капiтал" операцiй є власнi та залученi кошти.
Серед них: капiтал банку, кошти фiзичних i юридичних осiб на депозитних рахунках, кошти на
поточних рахунках клiєнтiв Банку, ресурси залученi на мiжбанкiвському ринку, кошти
субординованого боргу, та iнше.
Розподiл фiнансування за обсягами здiйснюється вiдповiдно до Програми капiталiзацiї ПАТ
"АКБ "Траст-капiтал" на 2009 - 2015 роки.
Управлiння капiталом Банку має на метi забезпечувати можливiсть Банку функцiонувати в
якостi безперервно дiючого пiдприємства, дотримуватись вимог до величини капiталу, якi
встановленi НБУ, пiдтримувати величину капiталу на рiвнi, необхiдному для забезпечення
нормтиву адекватностi капiталу.
Статутний капiтал Банку становить 53 250 тис. грн. Субординований борг - 34 237 тис. грн.
Обсяг регулятивного капiталу Банку станом на кiнець дня 31 грудня 2013 року становив 123
530,87 тис. грн. Рiвень адекватностi регулятивного капiталу Банку протягом 2013 року не
порушувався, станом на 31.12.2013 року вiн становив - 32,56% при нормативi Н2 не менше 10%.
Середньозважене значення нормативу спiввiдношення регулятивного капiталу до сукупних
активiв (Н3) на кiнець року становить – 24,17% при нормативному значеннi не менше 9%.
ПАТ "АКБ "Траст-капiтал" забезпечував своєчасне виконання своїх грошових зобов'язань, що
визначалося збалансованiстю мiж строками i сумами погашення розмiщених активiв та строками i
сумами виконання зобов'язань Банку, а також строками та сумами iнших джерел i напрямкiв
використання коштiв.
ПАТ "АКБ "Траст-капiтал" i надалi має намiр неухильно рухатися в напрямку пiдвищення
якостi обслуговування клiєнтiв, збiльшення спектру наданих банкiвських продуктiв i послуг,
посилення фiнансової стабiльностi Банку.
Інформацію про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на
кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих
договорів
Станом на кiнець дня 31.12.2013 року в ПАТ "АКБ "Траст-капiтал" укладених, але не
виконаних угод, не має.
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Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення
виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які
можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
Стратегiчною метою ПАТ "АКБ "Траст-капiиал" є становлення Банку як одного з провiдних
унiверсальних банкiв України, що надає повний спектр фiнансових послуг (комерцiйних,
iнвестицiйних, фiнансових та iнших) з високим рiвнем якостi i надiйностi операцiй, що
проводяться Банком.
В основу алгоритму досягнення стратегiчної мети покладенi наступнi дiї: розширення
спектру банкiвської продуктової корзини та розвиток конкурентних продуктiв.
Зберiгаючи статус унiверсального Банку, прiоритетними напрямками розвитку Банку
визначенi - корпоративний бiзнес. Прiоритетнi клiєнтськi сегменти - галузi орiєнтованi на
задоволення базових потреб населення, а саме: галузi харчової промисловостi, сiльського
господарства, фармацептичне виробництво, мобiльнi оператори, страховi компанiї, роздрiбна
торгiвля паливом, будiвництво.
Продуктова полiтика корпоративного бiзнесу фокусується на iндивiдуальному пiдходi до
клiєнтiв, розвиток кредитних (з наданням повного спектру послуг) та депозитних програм,
покращення
якостi
та
швидкостi
розрахунково-касового
обслуговування.
Удосконалення продуктiв роздрiбного бiзнесу, модернiзацiя та подальший розвиток каналiв
продажу, консервативна полiтика щодо кредитування за умови надання високолiквiдної застави.
Основними цiлями Банку є:
1. Пiдтримувати на високому рiвнi лiквiдну позицiю Банку, необхiдну для своєчасного
виконання зобов'язань перед клiєнтами та кредиторами.
2. Забезпечити достатню платоспроможнiсть Банку.
3. Збiльшити частку кредитного портфелю у нацiональнiй валютi.
4. Запровадити заходи для недопущення позапланового збiльшення проблемної
заборгованостi по валютним та гривневим кредитам, якi виникли внаслiдок фiнансової кризи.
5.
Збiльшити
частку
доходiв
вiд
безризикових
операцiй.
Банк продовжує проведення стандартизацiї банкiвських продуктiв до рiвня сучасних європейських
вимог, покращуватиме якiсть обслуговування клiєнтiв, шляхом впровадження високих стандартiв
якостi.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на
дослідження та розробку за звітний рік
ПАТ "АКБ "Траст-капiтал" докладає багато зусиль для пiдтримки виробничих та технiчних
засобiв на належному рiвнi за допомогою впровадження новiтнiх розробок у всi процеси
банкiвської дiяльностi. Так, постiйно проводиться оновлення апаратного та програмного
забезпечення автоматизованих банкiвських систем, розроблюються новi програмнi продукти для
вдосконалення процесiв обслуговування клiєнтiв Банку.
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні
підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст
та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан
розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається
Станом на 31.12.2013 року:
1. ПАТ "АКБ "Траст-капiтал" виступає позивачем до Чукало Р.Ю. Позовна заява про
стягнення боргу за кредитним договором. Позов майнового характеру на суму 124 694,50 грн.
2. ПАТ "АКБ "Траст-капiтал" виступає третьою стороною в позовi Нiщимного О.О. до
Нiщимної Л.В. Позовна заява про подiл спiльного майна подружжя, що є предметом iпотеки
Банку. Позов оцiнено в сумi 344 100,00 грн. (що дорiвнює приблизно вартостi застави).
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Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та
результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та
аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній
формі
Дiяльнiсть ПАТ "АКБ "Траст-капiтал" за останнi роки позитивно оцiнена зовнiшнiм
аудитором. В сукупностi з наведеною в цьому звiтi iнформацiєю, а також прибуткова дiяльнiсть
Банку протягом всього перiоду iснування, постiйне виконання та дотримання нормативiв
дiяльностi, встановлених Нацiональним банком України, надає достатню iнформацiю, необхiдну
для вивчення питання щодо спiвпрацi з ПАТ "АКБ "Траст-капiтал".
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XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування
основних засобів

Власні основні засоби (тис.
грн.)

Орендовані основні засоби
(тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис.
грн.)

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

789

484

18 674

0

19 463

484

0

0

18 657

0

18 657

0

машини та обладнання

264

156

8

0

272

156

транспортні засоби

303

197

0

0

303

197

інші

222

131

9

0

231

131

2. Невиробничого
призначення:

1

0

0

0

1

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

1

0

0

0

1

0

790

484

18 674

0

19 464

484

1. Виробничого
призначення:
будівлі та споруди

Усього
Опис

Строки корисного використання (експлуатацiї) об'єктiв основних засобiв ПАТ «АКБ
"Траст-капiтал» встановлено для об’єктiв:
- будинки, споруди – 50 рокiв (норма амортизацiї – 2%),
- транспортнi засоби – 4 роки (норма амортизацiї – 25%),
- машини та обладнання – 4 роки (норма амортизацiї – 25%),
- iнструменти, прилади, iнвентар – 7 рокiв (норма амортизацiї – 14,3%),
- iнше обладнання – 4 роки (норма амортизацiї – 25%)
Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець дня 31.12.2013 року становить 3 393 тис. грн.
Ступiнь нарахованого зносу основних засобiв становм на кiнець дня 31.12.2013 року
становить 0,9
Ступiнь використання основних засобiв станом на кiнець дня 31.12.2013р. становить 0,1
Сума нарахованого зносу основних засобiв станом на кiнець дня 31.12.2013 року становить
2 909 тис. грн.
Змiни у вартостi основних засобiв зумовленi зменшенням власних основних засобiв та
вiдсутнiстю орендованих основних засобiв.
Обмежень на використання майна ПАТ «АКБ "Траст-капiтал» не має.
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3. Інформація про зобов'язання емітента
Дата
виникнення

Непогашена
частина боргу (тис.
грн.)

Відсоток за
користування коштами
(відсоток річних)

Дата
погашення

X

0

X

X

X

0

X

X

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за
кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

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

5 352

X

X

Фінансова допомога на зворотній
основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

376 925

X

X

Усього зобов'язань

X

382 277

X

X

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

Опис:

Iншi зобов'язання включають в себе:
Кошти банкiв - 239 118 тис. грн.,
Кошти клiєнтiв - 102 892 тис. грн.,
Резерви за зобов'язаннями - 30 тис. грн.,
Субординований борг - 34 237 тис. грн.
Iншi фiнансовi зобов'язання - 189 тис. грн.
Iншi зобов'язання - 459 тис. грн.
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XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи підприємця)

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма
"АКТИВ-АУДИТ"

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків фізичної особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

30785437
03115, м. Київ, вул. Генерала
Наумова, 23-б

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**

2315 30.03.2001
322 АБ 000527 19.07.2007 до
24.02.2016 р.

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

2013

Думка аудитора***

умовно-позитивна

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи підприємця)

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма
"АКТИВ-АУДИТ"

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків фізичної особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

30785437
03115, м. Київ, вул. Генерала
Наумова, 23-б

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**

2315 30.03.2001
серiя П №000043, строк дiї з
12.03.2013р. до 24.02.2016р

Текст аудиторського висновку (звіту)
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
щодо рiчної фiнансової звiтностi
Публiчного акцiонерного товариства
«Акцiонерний комерцiйний банк «Траст-капiтал»
станом на кiнець дня 31 грудня 2013 року
№ 376 /1
Цей «Аудиторський висновок (звiт)» адресується:
 керiвництву Публiчного акцiонерного товариства «Акцiонерний комерцiйний банк «Траст-капiтал»;
 Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку;
 всiм iншим можливим користувачам рiчної фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства
«Акцiонерний комерцiйний банк «Траст-капiтал», в тому числi власникам цiнних паперiв, емiтованих Публiчним
акцiонерним товариством «Акцiонерний комерцiйний банк «Траст-капiтал».
Звiт щодо фiнансової звiтностi
Ми провели аудиторську перевiрку рiчної фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства «Акцiонерний
комерцiйний банк «Траст-капiтал» (надалi – ПАТ «АКБ «Траст-капiтал», Банк), а саме Звiту про фiнансовий стан,
Звiту про прибутки та збитки та iнший сукупний дохiд, Звiту про рух грошових коштiв, Звiту про змiни у капiталi,
складених станом на кiнець дня 31 грудня 2013 року, а також Примiток до звiтiв (далi – рiчна фiнансова звiтнiсть,
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фiнансовi звiти), якi додаються.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звітність.
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне представлення iнформацiї у
фiнансових звiтах у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Вiдповiдальнiсть управлiнського
персоналу охоплює розробку, впровадження та використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та
достовiрного представлення фiнансових звiтiв, якi не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки,
вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам.
Основнi вiдомостi про емiтента
Повне найменування Банку - Публiчне акцiонерне товариство «Акцiонерний комерцiйний банк «Траст-капiтал»,
скорочене - ПАТ «АКБ «Траст-капiтал». Код ЄДРПОУ – 26519933. Мiсцезнаходження Банку – 01103, м. Київ, вул.
Пiдвисоцького, буд. 7. Банк зареєстрований Печерською районною у м. Києвi державною адмiнiстрацiєю 10.03.2004р.,
Нацiональним банком України – 10.03.2004р. за номером 291.
Вiдповiдальнiсть аудитора
Наша вiдповiдальнiсть полягає в тому, щоб висловити нашу думку щодо достовiрностi зазначеної фiнансової
звiтностi на основi проведеного нами аудиту. Ми провели аудиторську перевiрку згiдно з Мiжнародними стандартами
контролю
якостi,
аудиту,
огляду,
iншого
надання
впевненостi
та
супутнiх
послуг.
Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевiрки
для отримання достатньої впевненостi, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень.
При оцiнцi суттєвостi ми керувалися положеннями Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого
надання впевненостi та супутнiх послуг Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв.
Аудит включає виконання процедур, якi направленi на отримання аудиторських доказiв стосовно сум та
iнформацiї, яка розкрита у фiнансових звiтах. Вибiр процедур базується на судженнях аудитора, включаючи оцiнку
ризику, суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Пiд час оцiнки цих ризикiв ми
розглядали заходи внутрiшнього контролю Банку щодо пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв
для розробки аудиторських процедур, що вiдповiдають обставинам. Аудит включав також оцiнку вiдповiдностi
використання облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального
представлення фiнансових звiтiв.
Ми вважаємо, що отримали достатнi та вiдповiднi аудиторськi докази для висловлення нашої думки.
Висловлення думки
На нашу думку, подана нижче фiнансова звiтнiсть Банку вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах, та
повно подає фiнансову iнформацiю про Банк станом на кiнець дня 31 грудня 2013 року вiдповiдно до вимог
Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Фiнансова звiтнiсть достовiрно, в усiх суттєвих аспектах вiдображає
дiйсний фiнансовий стан, результати дiяльностi та рух грошових коштiв Публiчного акцiонерного товариства
«Акцiонерний комерцiйний банк «Траст-капiтал» на дату її складання.
Пояснювальний параграф
Не змiнюючи своєї думки щодо фiнансового звiту, ми звертаємо увагу на розмiр Статутного капiталу, який на дату
складання звiту становить 53 250 тис. грн. та вiдповiдно до вимог чинного законодавства має бути збiльшеним до 120
000 тис. грн. не пiзнiше червня 2016 року.
Iншi питання
Ми звертаємо увагу, що на сьогоднi банкiвська система України знаходиться пiд впливом негативних явищ,
спричинених полiтичною та економiчною кризою в країнi. Стабiлiзацiя економiчного та фiнансового середовища в
значнiй мiрi залежить вiд подальших антикризових дiй керiвництва країни, тому вплив зазначених обставин на
результати дiяльностi i фiнансовий стан Банку в майбутньому достовiрно оцiнити неможливо. Висловлюючи нашу
думку, ми не брали до уваги це питання.
Звiт щодо вимог iнших законодавчих та нормативних актів
Згiдно з Вимогами до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм
емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики), затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку
№1360 вiд 29.09.2011р., наводимо наступну iнформацiю.
1. Вартiсть чистих активiв Банку на звiтну дату становить 92 919 тис. грн. i є бiльшою вiд розмiру Статутного
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капiталу (53 250 тис. грн.), що вiдповiдає вимогам частини третьої статтi 155 Цивiльного кодексу України. Водночас
розмiр Статутного капiталу Банку на звiтну дату менше законодавчо встановленого мiнiмального розмiру (120 000
тис. грн.) i має бути збiльшеним до вiдповiдного розмiру не пiзнiше червня 2016 року.
2. В ходi аудиту не встановленi суттєвi невiдповiдностi мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та
iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Нацiональної комiсiї з цiнних
паперiв та фондового ринку разом з фiнансовою звiтнiстю.
3. Протягом звiтного року Банк не здiйснював значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – понад 41 087 тис. грн.).
4. Стан корпоративного управлiння, у тому числi стан внутрiшнього аудиту. Вiдповiдно до Закону України
«Про акцiонернi товариства», Закону України «Про банки i банкiвську дiяльнiсть» у Банку створено Службу
внутрiшнього аудиту, яка пiдпорядковується Наглядовiй радi. Кандидатура керiвника Служби внутрiшнього аудиту
погоджена Нацiональним банком України. Протягом 2013 року Службою внутрiшнього аудиту перевiрялась
дiяльнiсть Банку у вiдповiдностi до затвердженого плану роботи. Процедури аудиту, якi були здiйсненi Службою
внутрiшнього аудиту, на нашу думку, вiдповiдають нормативно-правовим актам Нацiонального банку України. Банк
має затвердженi Наглядовою радою принципи корпоративного управлiння. Принципи корпоративного управлiння
адекватно розкритi у звiтi емiтента, який надається Банком у складi регулярної рiчної iнформацiї емiтента акцiй.
5. Аудит включав виконання процедур, якi направленi на отримання аудиторських доказiв стосовно сум та
iнформацiї, яка розкрита у фiнансових звiтах, включаючи оцiнку ризику суттєвого викривлення фiнансової звiтностi
внаслiдок шахрайства або помилки. Аудитори отримали достатнi та прийнятнi докази, що стосуються оцiнених
ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки. За результатами аудиторських процедур ми
вважаємо, що фiнансова звiтнiсть не мiстить ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок
шахрайства.
Основнi вiдомостi про аудитора (аудиторську фiрму)
1. Повне найменування аудиторської фiрми:
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма «АКТИВ-АУДИТ»
2. Номер i дата видачi свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, виданого
Аудиторською палатою України: №2315 вiд 30.03.2001р. (продовжено рiшенням АПУ вiд 24.02.2011р. №228/4 до
24.02.2016р.)
3. Номер, серiя, дата видачi Свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити
аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв, виданого Нацiональною комiсiєю з цiнних
паперiв та фондового ринку: серiя П №000043, строк дiї з 12.03.2013р. до 24.02.2016р.
Директор ТОВ «АФ «АКТИВ-АУДИТ» - Мнiщенко Володимир Миколайович – сертифiкат аудитора банкiв №0070
(продовжено рiшенням АПУ вiд 29.10.2009р. до 01.01.2015р.)
Аудитор - Галицька Галина В’ячеславiвна, сертифiкат аудитора банкiв №0180 (рiшення АПУ вiд 31.01.2013р.
№264/2)
Аудитор – Домарєва Наталiя Вiкторiвна, сертифiкат аудитора банкiв №0181 (рiшення АПУ вiд 31.01.2013р.
№264/2)
4.
Мiсцезнаходження
аудиторської
фiрми:
м.
Київ,
вул.
Генерала
Наумова,
23-б
Фактичне мiсце розташування аудиторської фiрми: м. Київ, вул. М. Грiнченка, 4
5. Телефон аудиторської фiрми: (044) 498 56 52, телефон/факс: (044) 521 40 07
Аудит здiйснений згiдно з Договором № про надання послуг з проведення аудиторської перевiрки, що
укладений
2013р.
мiж
ТОВ
«АФ
«АКТИВ-АУДИТ»
та
ПАТ
«АКБ
«Траст-капiтал».
Аудит здiйснювався в перiод з 06.12.2013р. по 08.04.2014р.
Додаток:
 Рiчна фiнансова звiтнiсть Банку.
08 квiтня 2014 року
Директор
Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма «АКТИВ-АУДИТ» Мнiщенко В.М.
Свiдоцтво Нацiонального банку України про включення до Реєстру аудиторських фiрм, якi мають право на
проведення аудиторських перевiрок банкiв №0000002 вiд 17.09.2012р.
Сертифiкат аудитора банкiв №0070 (продовжено рiшенням АПУ вiд 29.10.2009р. до 01.01.2015р.)
Аудитор Галицька Г.В.
Сертифiкат аудитора банкiв вiд 31.01.2013р. №0180
Аудитор Н.В. Домарєва
Сертифiкат аудитора банкiв №0181 (рiшення АПУ вiд 31.01.2013р. №264/2)
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Інформація про стан корпоративного управління
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2013

2

1

2

2012

2

1

3

2011

3

2

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

Ні

X

Акціонери

X

Депозитарна установа

X

Інше (запишіть):

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):

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):

Ні

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

3

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

1

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

1

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій

1

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

2

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

14

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)

У складi Наглядової ради
комiтетiв не створено.

Інші (запишіть)

У Банку створена Служба
внутрiшнього аудиту, яка є
органом оперативного контролю
Наглядової ради Банку.

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

Інше (запишіть)

Винагороду отримує тiльки
Голова Наглядової ради, як
працiвник Банк, за затвердженим
Загальними зборами акцiонерiв
кошторисом.
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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): Мають вiдповiдати вимогам, що встановленi до таких осiб
законодавством України та нормативно-правовими актами НБУ

X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі
своїми правами та обов'язками?
Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх
документів акціонерного товариства

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради
ознайомили з його правами та обов'язками

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з
корпоративного управління або фінансового менеджменту)

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було
обрано нового члена

X

Інше (запишіть)

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

так, створено
Ревізійну комісію

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

Загальні
Наглядова Виконавчий
збори
рада
орган
акціонерів

Не належить
до
компетенції
жодного
органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або
бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової
відповідальності членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення
власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Ні

Ні

Так

Ні

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

X

Положення про наглядову раду

X

Положення про виконавчий орган

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

Ні
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Положення про акції акціонерного товариства

X

Положення про порядок розподілу прибутку

X

Інше (запишіть):

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

Так

Так

Так

Так

Так

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

Ні

Так

Так

Так

Так

Інформація про склад органів
управління товариства

Так

Так

Так

Так

Так

Статут та внутрішні
документи

Ні

Ні

Так

Так

Так

Протоколи загальних зборів
акціонерів після їх проведення

Ні

Ні

Так

Так

Так

Розмір винагороди посадових
осіб акціонерного товариства

Так

Ні

Так

Ні

Ні

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

Ні

Не проводились взагалі

X

Менше ніж раз на рік

X

Раз на рік

X

Частіше ніж раз на рік

X

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

Ні
X

X
X
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Інше (запишіть)

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років?
(так/ні) Так
З якої причини було змінено аудитора?
Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

X

Інше (запишіть)

У зв'язку з складанням Банком
звiтностi вiдповiдно до вимог
Мiжнародних стандартiв
фiнансової звiтностi

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)

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

Ні

X

За дорученням загальних зборів

X

За дорученням наглядової ради

X

За зверненням виконавчого органу

X

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

X

Інше (запишіть)

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

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

X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж
протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у
депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного
управління? (так/ні) Ні
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного
управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: д/н
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів,
правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено:
д/н
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління
(принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх
тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
д/н
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Звіт про корпоративне управління*
1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи.
Головною стратегiчною метою ПАТ "АКБ "Траст-капiтал" є його подальший розвиток як
надiйної унiверсальної фiнансової установи, що орiєнтована на максимальне задоволення
iнтересiв акцiонерiв та клiєнтiв Банку. Серед основних стратегiчних завдань Банку можна
видiлити наступнi напрямки розвитку: унiверсалiзацiя дiяльностi; збiльшення дiапазону i
пiдвищення якостi послуг на основi вивчення потреб клiєнтiв, надання клiєнтам найбiльш
вигiдних умов спiвробiтництва; розширення та диверсифiкацiя клiєнтської бази; забезпечення
прибуткової дiяльностi i максимiзацiя вартостi акцiонерного капiталу; оптимiзацiя структури
активiв i пасивiв, мiнiмiзацiя ризикiв; формування професiйної та ефективної органiзацiйної
структури; дiагностика та удосконалення ключових бiзнес-процесiв; збiльшення та пiдвищення
ефективностi мережi вiддiлень; розвиток технологiчної бази; оптимiзацiя та контроль витрат
Банку. Метою Банку є подальший розвиток Банку як унiверсального фiнансового iнституту. Для
досягнення поставленої мети, Банк продовжуватиме забезпечувати своїх клiєнтiв високою якiстю
послуг, справидливими тарифами, професiйною консультацiйною допомогою для реалiзацiї
планiв клiєнтiв та партнерiв
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.
Власниками iстотної участi ПАТ "АКБ "Траст-капiтал" є: 1. Дочiрнє пiдприємство компанiї
"СЛВ ЕНТЕРПРАЙЗИС ЛIМIТЕД "СЛВ ЕНТЕРПРАЙЗИС УКРАЇНА" (код за ЄДРПОУ
32558024, 01133, м. Київ, б-р Лесi Українки, буд. 34, оф. 410). 2. Дочiрнє пiдприємство компанiї
"ДАПЕКС ТРЕЙДIНГ ЛIМIТЕД "ДАПЕКС ТРЕЙДIНГ УКРАЇНА" (код за ЄДРПОУ 32557680,
01004, м. Київ, вул. Червоноармiйська, буд. 29-31 "Б"). 3. Кравченко Iрина Юрiївна. Протягом
звiтного 2013 року змiн у складi власникiв iстотноїучастi ПАТ "АКБ "Траст-капiтал" не
вiдбувалось.
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.
Порушень членами Наглядової ради та Правлiння ПАТ "АКБ "Траст-капiтал" внутрiшнiх
правил, що призвели б до заподiяння шкоди Банку або споживачам фiнансових послуг, не було.
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.
У звiтному 2013 роцi до ПАТ "АКБ "Траст-капiтал" було застосовано штрафнi санкцiї у
розмiрi 11 149,53 грн. Заходiв впливу, застосованих у 2013 року органами державної влади до
членiв Наглядової ради та до Правлiння Банку, не було.
5. Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові
характеристики або про відсутність такої системи.
В ПАТ "АКБ "Траст-капiтал" розроблена наявна система управлiння ризиками, яка визначає
сукупнiсть принципiв i методiв оцiнки банкiвських ризикiв та управлiння ними. Система
управлiння ризиками передбачає наявнiсть послiдовних положень, процесiв, квалiфiкованого
персоналу i систем контролю: - положення вiдображають намiр Банку досягти бажаних
результатiв. Вони визначають стандарти i дiї, що мають бути застосованi для виконання певних
конкретних завдань. Положення спираються на вiдповiдно сформульованi мiсiю, цiнностi та
принципи дiяльностi банку, а також чiтко визначають рiвень толерантностi Банку до ризику.
Положення мають бути письмовими та враховувати складнiсть операцiй, розгалуженiсть
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органiзацiйної структури тощо. Положення мають бути чiтко сформульованi та виконуватися в
практичнiй дiяльностi; - процеси - це процедури, програми i практика, що визначають, як Банк
виконуватиме свої завдання. Процеси визначають, як здiйснюється поточна дiяльнiсть Банку.
Процеси грунтуються на положеннях Банку, є ефективними, а їх функцiонування спирається на
вiдповiднi повноваження виконавцiв. - персонал - це працiвники i керiвники, якi власне
виконують процеси або контролюють їх функцiонування. Працiвники i керiвники мають бути
квалiфiкованими, компетентними i належним чином виконувати свої обов'язки. Вони мають
розумiти мiсiю, цiнностi, положення i процеси, що є в Банку. Програми оплати працi в Банку
мають бути розробленi таким чином, щоб можна було залучати та утримувати квалiфiкований
персонал, а також забезпечувати його постiйне професiйне зростання; - системи контролю - це
засоби та iнформацiйнi системи, якi використовують керiвники Банку для оцiнки результатiв
дiяльностi працiвникiв, пiдроздiлiв та Банку в цiлому, прийняття рiшень i визначення
ефективностi iснуючих у Банку процесiв. Вони грунтуються на принципi зворотного зв'язку i
мають бути своєчасними, точними та iнформативними. Вони дозволяють оцiнити результати
дiяльностi Банку i допомагають приймати рiшення. Iнформацiйнi системи управлiння - реалiзацiя
внутрiшньобанкiвської функцiї, яка полягає у збираннi, перевiрцi, обробленнi, аналiзуваннi,
збереженнi, розподiлi та передаваннi всерединi Банку даних, що потрiбнi для прийняття
обгрунтованих управлiнських рiшень.
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.
Служба внутрiшнього аудиту ПАТ "АКБ "Траст-капiтал" є самостiйним структурним
пiдроздiлом i пiдпорядкована безпосередньо Наглядовiй радi Банку. Робота Служби
внутрiшнього аудиту була направлена на: попередження можливих ризикiв при здiйсненi
банкiвських операцiй; рацiональне та ефективне використання ресурсiв Банку; надання
рекомендацiй структурним пiдроздiлам Банку з метою забезпечення аналiзу i оцiнки
внутрiшнього контролю, дотримання прийнятої полiтики при проведеннi банкiвських операцiй,
процедур Банку щодо вiдповiдностi, ефективностi та точностi бухгалтерських даних i збереження
активiв Банку; нагляд за поточною дiяльнiстю Банку; дотримання посадовими особами та
працiвниками Банку вимог чинного законодавства України. Протягом звiтного 2013 року
Службою внутрiшнього аудиту пiдготовлено та подано: - до Нацiонального банку України - звiт
про стан внутрiшнього аудиту; - Наглядовiй радi та Правлiнню Банку - звiти про роботу Служби
внутрiшнього аудиту. Рiшенням Наглядової ради Банку було затверджено План аудиторських
перевiрок на 2013 рiк, який виконано в повному обсязi. За результатами аудиту, Службою
внутрiшнього аудиту наданi рекомендацiї щодо розробки заходiв з усунення порушення, що
виявленi при проведенi аудиторських перевiрок та пiдвищують ризики Банку, посилення системи
внутрiшнього контролю, дотримання внутрiшньої нормативної бази Банку, пiдвищення рiвня
квалiфiкацiї вiдповiдних спiвробiтникiв Банку.
7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у
статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність.
Фактiв вiдчуження протягом року активiв в обсязi, що перевищує встановлений у Статутi
Банку розмiр, не було.
8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що
перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.
Протягом року активи не придбавались, тому результатiв оцiнки активiв не має.
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.
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Станом на 31 грудня 2013 року операцiї з пов'язаними сторонами Банку становлять: Кредити та заборгованiсть клiєнтiв - 1 710 тис. грн.; - Резерв пiд заборгованiсть за кредитами за
станом на 31 грудня - 0 тис. грн.; - Iншi активи - 2 тис. грн.; - Кошти клiєнтiв - 29 816 тис. грн.; Iншi зобов'язання - 187 тис. грн.; - Субординований борг - 10 258 тис. грн.
10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють
державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту).
Аудиторський висновок, який подається до НКЦПФР при розкриттi iнформацiї емiтентами
цiнних паперiв, складено вiдповiдно до Положення щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi
подаються до Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї
емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку, затвердженого Рiшенням ДКЦПФР
вiд 19.12.2006р. № 1528 та Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї
емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики), затверджених Рiшенням
ДКЦПФР вiд 29.09.2010р. № 1360.
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)
Протягом 2013 року зовнiшнiм аудитором ПАТ "АКБ "Траст-капiтал" призначено юридичну
особу - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "АКТИВ-АУДИТ" (код за
ЄДРПОУ 30785437), що знаходиться за адресою: 03115, м. Київ, вул. Генерала Наумова, 23-б.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності.
ТОВ "Аудиторська фiрма "Актив-Аудит" включено до Реєстру аудиторських фiрм та
аудиторiв (Свiдоцтво № 2315 вiд 30.03.2001 р. видане Аудиторською палатою України
(продовжено рiшенням АПУ 24.02.2012 р. № 228/4 до 24.02.2016 р.). ТОВ "Аудиторська фiрма
"Актив-Аудит" має Свiдоцтво Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку про
внесення до Реєстру аудиторiв та аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi
перевiрки фiнансових установ, що здiйснюють дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв. Свiдоцтво
серiя АБ № 000527 вiд 19.07.2007 р. (продовжено рiшенням ДКЦПФР 29.03.2011 р. № 322 до
24.02.2016 р.), а також Свiдоцтво Нацiонального банку України про включення до Реєстру
аудиторських фiрм, якi мають право на проведення аудиторських перевiрок банкiв № 0000002 вiд
17.09.2012 р., Сертифiкат аудитора банкiв № 0070 (продовжено рiшенням АПУ вiд 29.10.2009 р.
до 01.01.2015 р.). Загальний стаж аудиторської дiяльностi ТОВ "Аудиторська фiрма "АктивАудит" становить 13 рокiв.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає
аудиторські послуги фінансовій установі.
ТОВ "Аудиторська фiрма "Актив-Аудит" надає аудиторськi послуги ПАТ "АКБ "Трасткапiтал" протягом 2-х рокiв.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що
надавалися фінансовій установі протягом року.
Iншi аудиторськi послуги протягом звiтного 2013 року ПАТ "АКБ "Траст-капiтал" не
надавалися.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів
та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора.
Випадки винекнення конфлiкту
внутрiшнього аудиту вiдсутнi.

iнтересiв

та/або

сумiщення

виконання

функцiй

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі
протягом останіх п`яти років.
Протягом останнiй п'яти рокiв було змiнено два зовнiшнiх аудитора.
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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.
Iнформацiя про стягнення, застосованi до Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю
"Аудиторська фiрма "АКТИВ-АУДИТ" Аудиторською палатою України протягом 2013 року
вiдсутня. Факти подання недостовiрної звiтност ПАТ "АКБ "Траст-капiтал", що пiдтверджена
зовнiшнiм аудиторським, вiдсутня.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг,
наявність механізму розгляду скарг.
Пiд час здiснення банкiвської дiяльностi ПАТ "АКБ "Траст-капiтал" дотримується
встановлених чинним законодавством України та нормативно-правовими актами Нацiонального
банку України вимог щодо захисту прав споживачiв. Захист Банком прав споживачiв фiнансових
послуг здiйснюється згiдно механiзму розгляду справ споживачiв, викладеному у "Внутрiшнiй
iнструкцiї з дiловодства за зверненням громадян", затверджено Рiшенням Правлiння №32 вiд
27.11.2009 року.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг,
прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати
скарги.
Уповноваженим на розгляд скарг, що надходять до Банку, є Голова Правлiння ПАТ "АКБ
"Траст-капiтал" - Кравченко Петро Iванович.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан
розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг
(характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг).
Протягом 2012 року скарг стосовно надання фiнансових послуг та iншого характеру до ПАТ
"АКБ "Траст-капiтал" не надходило.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг,
наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та
результати їх розгляду.
Позови до суду стосовно надання ПАТ "АКБ "Траст-капiтал" 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

41 648

45 280

2 000

0

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

7

0

0

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

8

0

0

Кошти в інших банках

9

130 173

110 448

Кредити та заборгованість клієнтів

10

233 101

182 517

Цінні папери в портфелі банку на продаж

11

6 411

11 633

Цінні папери в портфелі банку до погашення

12

0

0

Інвестиції в асоційовані/асоційовані та дочірні2 компанії

13

0

0

Інвестиційна нерухомість

14

30 613

30 033

Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на
прибуток

0

0

Відстрочений податковий актив

0

0

Гудвіл

15

0

0

Основні засоби та нематеріальні активи

16

635

1 023

Інші фінансові активи

17

700

182

Інші активи

18

29 915

29 753

Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи
групи вибуття

19

0

0

475 196

410 869

Усього активів
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Кошти банків

20

239 118

126 392

Кошти клієнтів

21

102 892

152 350

Боргові цінні папери, емітовані банком

22

0

0

Інші залучені кошти

23

0

0

24

31

5 328

6 482

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

24

30

16

Інші фінансові зобов'язання

25

189

325

Інші зобов'язання

26

459

424

Субординований борг

27

34 237

34 237
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Зобов'язання групи вибуття

19

Усього зобов'язань

0

0

382 277

320 257

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
Статутний капітал

28

53 250

53 250

Емісійні різниці

28

0

0

Незареєстровані внески до статутного капіталу

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

10 449

8 215

Резервні та інші фонди банку

23 002

22 943

6 218

6 204

0

0

Усього власного капіталу

92 919

90 612

Усього зобов'язань та власного капіталу

475 196

410 869

Резерви переоцінки
Неконтрольована частка3

29

Примітки
Затверджено до випуску та підписано
29.04.2014 року

Гетманцева М.А. (044) 206 33 88
(прізвище виконавця, номер телефону)

Голова Правління

Головний бухгалтер

Кравченко П.І.

Шапран Ю.В.

48

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

34 592

37 196

Процентні витрати

31

(21 578)

(22 467)

13 014

14 729

Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати)
Комісійні доходи

32

2 723

2 026

Комісійні витрати

32

(536)

(502)

0

0

0

0

0

0

0

(421)

Результат від операцій з іноземною валютою

723

469

Результат від переоцінки іноземної валюти

71

2

Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості

580

516

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

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

9, 10

0

0

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

20, 21, 23

0

0

Відрахування до резерву під знецінення кредитів та коштів в
інших банках

9, 10

(5 019)

(5 291)

Відрахування до резерву під знецінення дебіторської
заборгованості та інших фінансових активів

17, 18

(2)

1

Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж

11

6

(6)

Знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення

12

0

0

Відрахування до резервів за зобов'язаннями

24

(14)

(9)

Інші операційні доходи

33

2 187

1 571

Адміністративні та інші операційні витрати

34

(12 346)

(12 214)

13

0

0

1 387

871

906

301

2 293

1 172

0

0

2 293

1 172

Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж

14

476

Переоцінка основних засобів та нематеріальних активів

0

0

Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній
Прибуток/(збиток) до оподаткування
Витрати на податок на прибуток

35

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

19

ІНШІЙ СУКУПНИЙ ДОХІД:

49

Результат переоцінки за операціями з хеджування грошових
потоків

0

0

Накопичені курсові різниці від перерахунку у валюту
подання звітності

0

0

Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії

0

0

0

0

14

476

2 307

1 648

власникам банку

0

0

неконтрольованій частці

0

0

власникам банку

0

0

неконтрольованій частці

0

0

чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію

0,04

0,02

скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту
акцію

0,04

0,02

чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію

0

0

скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту
акцію

0

0

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

0

0

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

0

0

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:

Усього сукупного доходу, що належить:

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

Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої діяльності:

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

36

36

36

Примітки
Затверджено до випуску та підписано
29.04.2014 року
Гетманцева М.А. (044) 206 33 88
(прізвище виконавця, номер телефону)

Голова Правління

Головний бухгалтер

Кравченко П.І.

Шапран Ю.В.
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Звіт про зміни у власному капіталі
(Звіт про власний капітал)
за 2013 рік
Належить власникам банку
Найменування статті

1

Неконтроль Усього
резервні,
Примітки статутний емісійні інші фонди нерозподіле
ована
власного
ний
усього
частка
капіталу
капітал різниці та резерви
прибуток
переоцінки
2

3

4

5

6

7

8

9

53 250

0

27 889

9 796

90 935

0

0

0

0

0

(1 971)

(1 971)

0

0

53 250

0

27 889

9 796

90 935

0

0

0

0

476

1 172

1 648

0

0

номінальна вартість

0

0

0

0

0

0

0

емісійний дохід

0

0

0

0

0

0

0

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

5

Скоригований залишок
на початок попереднього
періоду
Усього сукупного
доходу

29

Емісія акцій:

28

Власні акції, що
викуплені в акціонерів:
купівля

28

0

0

0

0

0

0

0

продаж

28

0

0

0

0

0

0

0

анулювання

28

0

0

0

0

0

0

0

Об'єднання компаній

48

0

0

0

0

0

0

0

Дивіденди

37

0

0

0

0

0

0

0

53 250

0

29 147

8 215

90 612

0

0

0

0

14

2 293

2 307

0

0

номінальна вартість

0

0

0

0

0

0

0

емісійний дохід

0

0

0

0

0

0

0

Залишок на кінець
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

0

0

0

0

0

0

0

Об'єднання компаній

51

Дивіденди

37

Залишок на кінець
звітного періоду

0

0

0

0

0

0

0

53 250

0

29 220

10 449

92 919

0

0

Примітки
Затверджено до випуску та підписано
29.04.2014 року

Гетманцева М.А. (044) 206 33 88
(прізвище виконавця, номер телефону)

Голова Правління

Головний бухгалтер

Кравченко П.І.

Шапран Ю.В.
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Звіт про рух грошових коштів за прямим методом за 2013 рік
Назва статті

Примітки

Звітний рік

Попередній рік

1

2

3

4

Процентні доходи, що отримані

28 783

34 952

Процентні витрати, що сплачені

(21 364)

(23 254)

Комісійні доходи, що отримані

2 721

2 032

Комісійні витрати, що сплачені

(535)

(514)

Результат операцій з торговими цінними паперами

0

0

Результат операцій з фінансовими похідними
інструментами

0

0

Результат операцій з іноземною валютою

1 354

469

Інші отримані операційні доходи

1 556

1 571

Витрати на утримання персоналу, сплачені

(3 645)

(3 628)

Адміністративні та інші операційні витрати, сплачені

(8 184)

(7 779)

(255)

(227)

431

3 622

0

0

(1 997)

687

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

(21 920)

(37 529)

Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та
заборгованості клієнтів

(47 398)

(11 743)

Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових
активів

(517)

60

Чисте (збільшення)/зменшення інших активів

(162)

226

Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків

112 438

96 560

Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів

(49 383)

(59 495)

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

0

0

Чисте збільшення/(зменшення) резервів за
зобов'язаннями

14

0

(121)

240

(8 615)

(7 824)

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:

Податок на прибуток, сплачений
Грошові кошти отримані/ (сплачені) від операційної
діяльності до змін в операційних активах та
зобов'язаннях
Зміни в операційних активах та зобов'язаннях
Чисте (збільшення)/зменшення обов'язкових резервів у
Національному банку України

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

9, 17

53

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

9, 17

23

(6 499)

Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі
банку на продаж

9, 17

5 000

19 958

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

(46)

(193)

14, 17

0

0

14

(65)

(91)

14, 17

0

0

0

0

4 912

13 175

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

10

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

10

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

71

2

Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх
еквівалентів

(3 632)

5 363

Інші внески акціонерів, крім емісії акцій

Інші виплати акціонерам, крім дивідендів

54

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

6

45 280

39 917

41 648

45 280

Примітки
Затверджено до випуску та підписано
29.04.2014 року
Гетманцева М.А. (044) 206 33 88
(прізвище виконавця, номер телефону)

Голова Правління

Головний бухгалтер

Кравченко П.І.

Шапран Ю.В.
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Звіт про рух грошових коштів за непрямим методом
за 2013 рік
Назва статті

Примітки

Звітний рік

Попередній рік

1

2

3

4

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

Чисте збільшення/(зменшення) резервів за
зобов'язаннями

0

0

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

56

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

Додаткові внески в дочірню компанію

44

0

0

Надходження від продажу частки участі без втрати
контролю

17

0

0

Інші внески акціонерів, крім емісії акцій

57

Дивіденди, що виплачені

35

0

0

26, 27

0

0

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

0

0

Вплив змін офіційного валютного курсу на грошові
кошти та їх еквіваленти

0

0

Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх
еквівалентів

0

0

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок
періоду

0

0

0

0

Інші виплати акціонерам, крім дивідендів

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду

6

Примітки
Затверджено до випуску та підписано
29.04.2014 року
Гетманцева М.А. (044) 206 33 88
(прізвище виконавця, номер телефону)

Голова Правління

Головний бухгалтер

Кравченко П.І.

Шапран Ю.В.
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