
Річна інформація емітента за 2011 рік 

1. Загальні відомості 
1.1. Повне найменування емітента 

 Публічне акціонерне товариство "Універсал Банк"  

1.2. Організаційно-правова форма 

 Публічне акціонерне товариство  

1.3. Місцезнаходження емітента 

  м.Київ Оболонський р-н 04114 м.Київ Автозаводська, 54/19  

1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 

 21133352  

1.5. Міжміський код та  телефон  

 (044) 391-57-96 (044) 390-54-19  

1.6. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента 

 А01 №479981  

1.8. Дата державної  реєстрації 

 20.01.1994  

1.9. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації   

2. Основні показники фінансово-господарської діяльності банка 
(тис.грн.) 

Найменування показника період 
звітний попередній 

Усього активів 6506969 8581797 
Грошові кошти та їх еквіваленти   
Кошти в інших банках 344590 291443 
Кредити та заборгованість клієнтів 3997451 4047588 
Усього зобов'язань 6006361 8038596 
Кошти банків 1806562 2341324 
Кошти клієнтів 3148832 3189452 
Усього власного капіталу та частка меншості 500608 543201 
Статутний капітал 1680157 1349712 
Чистий прибуток/(збиток) -373152 -596318 
Чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію (грн.)               -3.24 -5.58 
Скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 
(грн.) -3.24 -5.58 

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його 

засновників 

Інформація про органи управління емітента. 



Органами управлiння ПАТ "Унiверсал Банк" є: 

1) Загальнi Збори Акцiонерiв; 

2) Спостережна рада Банку; 

3) Правлiння Банку. 

1. Загальнi Збори акцiонерiв є вищим органом управлiння Банку, що вирiшує питання, 

вiднесенi до його компетенцiї законодавством, Статутом i Положенням про Загальнi Збори 

Акцiонерiв. 

2. Спостережна рада Банку представляє iнтереси акцiонерiв у перервах мiж Загальними 

Зборами, контролює i регулює дiяльнiсть Правлiння. 

3. Правлiння є виконавчим органом Банку, який здiйснює управлiння його поточною 

дiяльнiстю.  

Інформація про посадових осіб емітента. 

6.1.1. Посада 

 Голова Правлiння 

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Папанiколаоу Мiлтiадiс 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* 

або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи     

6.1.4. Рік народження** 

 1956 

6.1.5. Освіта** 

 Вища 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

 15 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

 ТОВ "Євробенк ЕФГ Україна Дистрибуцiя" Заступник Генерального директора.  

6.1.8. Опис 

 Голова Правління керує роботою виконавчого органу. За рішенням емітента iнформацiя 

про розмір виплаченої  винагороди не надається. Згоди на розкриття паспортних даних не 

надано. 

6.1.1. Посада 

 Член Правлiння 

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Бойко Олександр Борисович 



6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* 

або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи     

6.1.4. Рік народження** 

 1971 

6.1.5. Освіта** 

 Вища 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

 10 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

 ТОВ "Євробенк ЕФГ Україна Дистрибуцiя" Директор з iнформацiйних технологiй 

6.1.8. Опис 

 Член Правлiння бере участь в  управлiннi поточною дiяльнiстю Банку, формуваннi 

фондiв, необхiдних для статутної дiяльностi Банку та несе вiдповiдальнiсть за ефективнiсть його 

роботи згiдно з принципами та порядком, встановленими Статутом Банку, рiшеннями Загальних 

зборiв акцiонерiв i Спостережної ради Банку. За рiшенням емiтента iнформацiя про розмiр 

виплаченої винагороди не надається.Згоди на розкриття паспортних даних не надано. 

 
6.1.1. Посада 

 Заступник  Голови Правлiння  з корпоративного бiзнесу - Член Правлiння 

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Гороховських Роман Юрiйович 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* 

або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

 ВВ 495164 07.08.1998 Київським РВ ДМУ ЦМВС України в Донецькiй обл. 

6.1.4. Рік народження** 

 1975 

6.1.5. Освіта** 

 Вища 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

 7 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

 ВАТ "Дойче Банк ДБУ", керiвник департаменту 

6.1.8. Опис 

 Заступник Голови Правлiння з корпоративного бiзнесу - Член Правлiння бере участь в  



управлiннi поточною дiяльнiстю Банку, формуваннi фондiв, необхiдних для статутної дiяльностi 

Банку та несе вiдповiдальнiсть за ефективнiсть його роботи згiдно з принципами та порядком, 

встановленими Статутом Банку, рiшеннями Загальних зборiв акцiонерiв i Спостережної ради 

Банку. За рiшенням емiтента iнформацiя про розмiр виплаченої винагороди не надається. 

 
6.1.1. Посада 

 Перший заступник Голови Правлiння -Член Правлiння 

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Волох Iгор Олегович 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* 

або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

 МР 2989949 18.11.2011 Мiнiстерством внутрiшнiх справ Республiки Бiлорусь 

6.1.4. Рік народження** 

 1967 

6.1.5. Освіта** 

 Вища 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

 17 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

 ВАТ "Райффайзен Банк Аваль" Заступник Голови Правлiння 

6.1.8. Опис 

 Перший заступник Голови Правлiння  - Член Правлiння виконує обов'язки Голови 

Правлiння в разi його вiдсутностi, бере участь в  управлiннi поточною дiяльнiстю Банку, 

формуваннi фондiв, необхiдних для статутної дiяльностi Банку та несе вiдповiдальнiсть за 

ефективнiсть його роботи згiдно з принципами та порядком, встановленими Статутом Банку, 

рiшеннями Загальних зборiв акцiонерiв i Спостережної ради Банку. За рiшенням емiтента 

iнформацiя про розмiр виплаченої винагороди не надається. 

 

 
6.1.1. Посада 

 Директор фiнансового департаменту - Член Правлiння 

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Стринжа Олег Володимирович 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* 

або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи     



6.1.4. Рік народження** 

 1972 

6.1.5. Освіта** 

 Вища 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

 10 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

 ТОВ "Євробенк ЕФГ Україна Дистрибуцiя" Фiнансовий директор 

6.1.8. Опис 

 Директор фiнансового департаменту - Член Правлiння керує роботою фiнансового 

департаменту Банку,  бере участь в  управлiннi поточною дiяльнiстю Банку, формуваннi фондiв, 

необхiдних для статутної дiяльностi Банку та несе вiдповiдальнiсть за ефективнiсть його роботи 

згiдно з принципами та порядком, встановленими Статутом Банку, рiшеннями Загальних зборiв 

акцiонерiв i Спостережної ради Банку. За рiшенням емiтента iнформацiя про розмiр виплаченої 

винагороди не надається. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. 

 
6.1.1. Посада 

 Головний бухгалтер 

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Анiшина Тетяна Iванiвна 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* 

або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

     

6.1.4. Рік народження** 

 1968 

6.1.5. Освіта** 

 Вища 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

 7 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

 ВАТ "СЕБ Банк" Головний бухгалтер, директор Департаменту фiнансiв та звiтностi 

6.1.8. Опис 

 Головний бухгалтер керує роботою бухгалтерiї Банку. За рiшенням емiтента iнформацiя 

про розмiр виплаченої винагороди не надається. Згоди на розкриття паспортних даних не 



надано. 

 
6.1.1. Посада 

 Голова Спостережної ради 

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Стратонов Сергiй Анатолiйович 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* 

або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

 КА 863057 07.12.1998 Личакiвським РВ УМВС України у Львiвськiй обл. 

6.1.4. Рік народження** 

 1958 

6.1.5. Освіта** 

 Вища 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

 17 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

  Голова Правлiння ВАТ "Банк Унiверсальний" 

6.1.8. Опис 

 Голова Спостережної Ради  керує роботою Спостережної Ради Банку. За рiшенням  

емiтента iнформацiя про розмiр виплаченої винагороди не надається. 

 
6.1.1. Посада 

 Заступник Голови Спостережної ради 

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Коллiрйотiс Оттон 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* 

або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

 АI 0068276 02.09.2011 А.Е.А./Д.Д. Н.П.С 

6.1.4. Рік народження** 

 1961 

6.1.5. Освіта** 

 Вища 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

 16 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 



 Генеральний менеджер - мiжнароднi споживчi послуги, Євробанк ЕФГ.  

6.1.8. Опис 

 Член Спостережної Ради приймає участь у роботi Спостережної Ради Банку. За рiшенням 

емiтента iнформацiя про розмiр виплаченоo винагороди не надається. 

 
6.1.1. Посада 

 Член Спостережної ради 

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Вiрон Балiс 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* 

або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

 АI 0345602 22.09.2011 Н.П.С 

6.1.4. Рік народження** 

 1951 

6.1.5. Освіта** 

 Вища 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

 14 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

 Заступник Голови Правлiння, Євробанк ЕФГ 

6.1.8. Опис 

 Член  Спостережної Ради приймає участь у роботi Спостережної Ради Банку. За 

рiшенням емiтента iнформацiя про розмiр виплаченої винагороди не  надається. 

 
6.1.1. Посада 

 Член Спостережної ради 

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Каввалос Євангелос 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* 

або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

 АI 0061175 06.09.2011 Н.П.С 

6.1.4. Рік народження** 

 1960 

6.1.5. Освіта** 

 Вища 



6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

 17 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

 Генеральний менеджер вiддiлу обслуговування операцiй малого бiзнесу, Євробанк ЕФГ.  

6.1.8. Опис 

 Член Спостережної Ради приймаї участь у роботi Спостережної Ради Банку. За рiшенням 

емiтента iнформацiя про розмiр виплаченої винагороди не надається. 

 
6.1.1. Посада 

 Член Спостережної ради 

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Калантонiс Теодорос 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* 

або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

 АI 0473708 25.10.2011 Н.П.С 

6.1.4. Рік народження** 

 1962 

6.1.5. Освіта** 

 Вища 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

 11 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

 Генеральний менеджер, Голова iпотечного вiддiлу, Ївробанк ЇФГ. 

6.1.8. Опис 

 Член Спостережноo Ради приймаї участь у роботi Спостережноo Ради Банку. За 

рiшенням емiтента iнформацiя про розмiр виплаченоo винагороди не надається. 

 
6.1.1. Посада 

 Член Спостережної ради 

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Марiнос Джорджiос 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* 

або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

 АI 1385093 12.12.2011 Н.П.С 

6.1.4. Рік народження** 



 1956 

6.1.5. Освіта** 

 Вища 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

 21 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

 Генеральний менеджер вiддiлу обслуговування корпоративних клїєнтiв, Євробанк ЕФГ.  

6.1.8. Опис 

  Член Спостережної Ради приймає участь у роботi Спостережної Ради Банку. За 

рiшенням емiтента iнформацiя про розмiр виплаченої винагороди не надається. 

 
6.1.1. Посада 

 Член Спостережної ради 

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Праделлi П'єрджорджiо 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* 

або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

 АА 0640854 11.04.2007 МЗС Iталiї 

6.1.4. Рік народження** 

 1967 

6.1.5. Освіта** 

 Вища 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

 8 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

 Генеральний менеджер  мiжнародного вiддiлу, Євробанк ЕФГ. 

6.1.8. Опис 

 Член Спостережної Ради приймає участь у роботi Спостережної Ради Банку. За рiшенням 

емiтента iнформацiя про розмiр виплаченої винагороди не надається. 

 
6.1.1. Посада 

 Член Спостережної ради 

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Крiстiна Теофiлiдi 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* 



або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

 АН 4912599 22.08.2011 А.Е.А./Д.Д. Н.П.С 

6.1.4. Рік народження** 

 1967 

6.1.5. Освіта** 

 Вища 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

 14 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

 Директор мiжнародного вiддiлу, Картки Євробанку ЕФГ 

6.1.8. Опис 

 Член СпостережноЇ Ради приймає участь у роботi Спостережної Ради Банку. За рiшенням 

емiтента iнформацiя про розмiр виплаченої винагороди не надається. 

 
6.1.1. Посада 

 Член Спостережної ради 

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Ясмiн Раллi 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* 

або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

 АН 3566262 12.04.2011 Н.П.С 

6.1.4. Рік народження** 

 1949 

6.1.5. Освіта** 

 Вища 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

 40 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

 Даних немає 

6.1.8. Опис 

 Член СпостережноЇ Ради приймає участь у роботi Спостережної Ради Банку. За рiшенням 

емiтента iнформацiя про розмiр виплаченої винагороди не надається. 

 
6.1.1. Посада 

 Член Спостережної ради 



6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Лорентцiадiс Спиридон 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* 

або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

 AI 1573022 31.12.2011 Н.П.С 

6.1.4. Рік народження** 

 1946 

6.1.5. Освіта** 

 Вища 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

 33 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

 Даних немає 

6.1.8. Опис 

 Член Спостережної Ради приймає участь у роботi Спостережної Ради Банку. За рiшенням 

емiтента iнформацiя про розмiр виплаченої винагороди не надається. 

 
6.1.1. Посада 

 Голова Ревiзiйної Комiсiї 

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Коколагiаннiс Харалампос 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* 

або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

 АК 021124 10.03.2011  

6.1.4. Рік народження** 

 1967 

6.1.5. Освіта** 

 Вища 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

 17 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

 Керiвник Департаменту з фiнансiв та контролю, Євробанк ЕФГ.  

6.1.8. Опис 

  Голова Ревiзiйної Комiсiї керує роботою Ревiзiйної Комiсiї. За рiшенням емiтента 



iнформацiя про розмiр виплаченої винагороди не надається. 

 
6.1.1. Посада 

 Член Ревiзiйної Комiсiї 

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Спiрiдон Психогiоса 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* 

або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

 АВ 660550 15.12.2006 Н.П.С 

6.1.4. Рік народження** 

 1971 

6.1.5. Освіта** 

 Вища 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

 7 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

 Керiвник з пiдтримки бухгалтерського облiку дочiрнiх пiдприємств, Євробанк ЕФГ.  

6.1.8. Опис 

  Виконує функцiї Члена Ревiзiйної Комiсiї. За рiшенням емiтента iнформацiя про розмiр 

виплаченої винагороди не надається. 

 
6.1.1. Посада 

 Член Ревiзiйної Комiсiї 

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Калаiтзiан Крiкор 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* 

або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

 АЕ 632032 30.06.2007  

6.1.4. Рік народження** 

 1964 

6.1.5. Освіта** 

 Вища 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

 10 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 



 Даних не має. 

6.1.8. Опис 

  Виконує функцiї Члена Ревiзiйної Комiсiї. За рiшенням емiтента iнформацiя про розмiр 

виплаченої винагороди не надається. 

 
6.1.1. Посада 

 Заступник Голови Правлiння 

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Фотiос Сардiс 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* 

або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

 АI 0658955 18.10.2011 А.Е.А./Д.Д-N/P/C 

6.1.4. Рік народження** 

 1968 

6.1.5. Освіта** 

 Вища 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

 6 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

 ЕФГ Евробенк Ергасiас С.А. Керiвник Бiзнес Центру  C&SE Європа. 

6.1.8. Опис 

 Заступник Голови Правлiння бере участь в  управлiннi поточною дiяльнiстю Банку, 

формуваннi фондiв, необхiдних для статутної дiяльностi Банку та несе вiдповiдальнiсть за 

ефективнiсть його роботи згiдно з принципами та порядком, встановленими Статутом Банку, 

рiшеннями Загальних зборiв акцiонерiв i Спостережної ради Банку. За рiшенням емiтента 

iнформацiя про розмiр виплаченої винагороди не надається. 

 
6.1.1. Посада 

 Директор Департаменту операцiйного управлiння  - Член Правлiння 

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Зiсiмос Нiкiтас 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* 

або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

 AI 0124751 09.09.2011 А.Е.А./Д.Д-N/P/C 

6.1.4. Рік народження** 



 1972 

6.1.5. Освіта** 

 Вища 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

 11 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

  ПАТ "Унiверсал Банк", Заступник Директора Департаменту операцiйного управлiння.  

6.1.8. Опис 

 Директор Департаменту операцiйного управлiння  - Член Правлiння бере участь в  

управлiннi поточною дiяльнiстю Банку, формуваннi фондiв, необхiдних для статутної дiяльностi 

Банку та несе вiдповiдальнiсть за ефективнiсть його роботи згiдно з принципами та порядком, 

встановленими Статутом Банку, рiшеннями Загальних зборiв акцiонерiв i Спостережної ради 

Банку. За рiшенням емiтента iнформацiя про розмiр виплаченої винагороди не надається. 

 
6.1.1. Посада 

 Директор Департаменту мережi вiддiлення - Член Правлiння 

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

            Ревенко Олег Сергiйович 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* 

або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

 СН 333254 01.11.1996 Ватутiнським РУГУ МВС України в м. Києвi 

6.1.4. Рік народження** 

 1977 

6.1.5. Освіта** 

 Вища 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

 12 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

            ПАТ "Райффайзен банк Аваль", Директор Департаменту.  

6.1.8. Опис 

 Директор Департаменту мережi вiддiлення - Член Правлiння бере участь в  управлiннi 

поточною дiяльнiстю Банку, формуваннi фондiв, необхiдних для статутної дiяльностi Банку та 

несе вiдповiдальнiсть за ефективнiсть його роботи згiдно з принципами та порядком, 

встановленими Статутом Банку, рiшеннями Загальних зборiв акцiонерiв i Спостережної ради 



Банку. За рiшенням емiтента iнформацiя про розмiр виплаченої винагороди не надається. 

 
6.1.1. Посада 

 Директор Департаменту з казначейства - Член Правлiння 

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Пономаренко Сергiй Вячеславович 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* 

або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

 КА 616258 28.10.1997 Галицьким РВ ЛМУ УМВС України у Львiвськiй областi 

6.1.4. Рік народження** 

 1971 

6.1.5. Освіта** 

             Вища 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

 17 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

           ВАТ КБ "НАДРА", Директор Казначейства.  

6.1.8. Опис 

 Директор Департаменту з казначейства - Член Правлiння бере участь в  управлiннi 

поточною дiяльнiстю Банку, формуваннi фондiв, необхiдних для статутної дiяльностi Банку та 

несе вiдповiдальнiсть за ефективнiсть його роботи згiдно з принципами та порядком, 

встановленими Статутом Банку, рiшеннями Загальних зборiв акцiонерiв i Спостережної ради 

Банку. За рiшенням емiтента iнформацiя про розмiр виплаченої винагороди не надається. 

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

ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі 

**Заповнюється щодо фізичних осіб 

 

 

Інформація про засновників емітента. 

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) 

Компанiя "ЕФГ Нью Юроп 
Холдiнг Б.В." ("EFG New Europe 

Holding B.V.") 
не має Нiдерланди    1043 Амстердам 

Нарiтавег, 165 99,9649 



Прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи 

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

Відсоток акцій 
(часток, паїв), які 

належать 
засновнику та/або 

учаснику (від 
загальної кількості) 

Усього 0 
 

4. Інформація про цінні папери емітента 

ПАТ "Унiверсал Банк" здійснив випуск іменних простих акції в бездокументарній формі в 

загальній кількості 115267197 шт. Акції товариства на фондових біржах не  торгуються  і до 

лістингу не включені. 

5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери 

емітента у депозитарній системі України 

Позачергові Загальні збори акціонерів, що прводилися 12.11. 2010 року,  прийняли рішення: 

- про дематеріалізацію акцій; 

 -обрати ПрАТ «Всеукраїнський Депозитарій Цінних Паперів» (код за ЄДРПОУ 35917889)  

депозитарієм, що буде обслуговувати випуск акцій ПАТ «Універсал Банк» в бездокументарній 

формі існування; 

-обрати ПАТ «Універсал Банк» (код за ЄДРПОУ 21133355)  зберігачем, який буде відкривати 

рахунки в цінних паперах власникам акцій. 

 У зв’язку з цим дія договору №130/08 від 21/08/2008 року, укладеного між ПАТ «Універсал 

Банк» та ТОВ «ІНГ Реєстратор Україна» (код за ЄДРПОУ 31355165)  припиняється з 10/02/12, 

про що складено акт прийому-передачі  реєстру власників іменних цінних паперів б/н від 

10/02/12. 

6. Інформація про загальні збори 

29.04.2011 проведено чергові загальні збори.  

17.01.2011 проведено позачергові загальні збори.  

7. Інформація про дивіденди 

Протягом 2011 року   банк не здiйснював виплату дивiдендiв. 
8. Інформація щодо аудиторського висновку 

Зовнішнім аудитором ПАТ “Універсал Банк” є аудиторська фірма “Аудит-Сервіс ІНК”.  З ТОВ 
"Аудит-Сервіс ІНК" укладено договір № 145 від 10.10.2011 на надання аудиторських послуг. 

. Текст аудиторського висновку 
 ЗВIТ  
незалежної аудиторської фiрми ТОВ  "Аудит-сервiс IНК" 
за наслiдками аудиту   фiнансової звiтнiстi ПАТ "Унiверсал Банк"за 2011 р. 
 



Акцiонерам та Правлiнню ПАТ "Унiверсал Банк" 
Звiт щодо фiнансової звiтностi 
 Ми провели аудиторську перевiрку фiнансової  звiтiностi Публiчного акцiонерного товариства 
"Унiверсал Банк"  (далi - Банк), що додаеться, яка включає Баланс станом на кiнець дня 
31.12.2011р., Звiт про фiнансовi результати, Звiт про сукупнi прибутки i збитки, Звiт про рух 
грошових коштiв, Звiт про власний капiтал, Примiтки до фiнансової звiтностi  за рiк, що 
закiнчився  на вказану дату, опис важливих аспектiв облiкової полiтики та iншi пояснювальнi 
примiтки. 
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу 
Управлiнський персонал Банку несе вiдповiдальнiсть за складання й  достовiрне подання цiєї 
фiнансової звiтностi до нормативнiх вимог НБУ щодо органiзацiї бухгалтерського облiку та 
звiтностi  в банкiвських установах  та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський 
персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi , що  не 
мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки. 
Вiдповiдальнiсть аудиторiв 
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки  щодо цiєї фiнансової  звiтностi на основi 
результатiв нашоого аудиту. Ми провели аудит  вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. 
Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання 
аудиту  для отримання достатньої впевненостi, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих 
викривлень. 
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо 
сум i розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вiдбiр процедур залежить вiд судження аудитора, 
включаючи оцiнку  ризикiв суттєвих викривлень фiнансової  звiтностi  внаслiдок шахрайства 
або помилок. Виконуючи  оцiнку  цих  ризикiв,  аудитор  розглядає заходи внутрiшнього 
контролю, що стосуються складання  та достовiрного подання  фiнансової звiтностi  з метою 
розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки 
щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також 
оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, 
зроблених управлiнським персоналом, та загального подання  фiнансової звiтiностi 
 Ми вважаємо, що отримали достатнi та вiдповiднi аудиторськi докази для висловлення нашої 
думки. 
Висновок.   
На нашу думку, рiчна фiнансова звiтнiсть вiдображає  достовiрно в усiх суттєвих аспектах 
фiнансовий стан Банку станом на кiнець дня 31.12.2011 р. та його фiнансовi результати та рух 
грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату,  вiдповiдно  до нормативниї вимог 
щодо органiзацiї  бухгалтерського облiку та звiтностi в  банкiвських установах, законодавства  
України, вимог Нацiонального Банку України, Облiкової полiтики банку. 
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