
Річна інформація емітента 
1. Загальні відомості 

1.1. Повне найменування емітента 

Публiчне акцiонерне товариство "Унiверсал Банк" 

1.2. Організаційно-правова форма емітента 

Публічне акціонерне товариство 

1.3. Місцезнаходження емітента 

м. Київ , Оболонський, 04114, м.Київ, Автозаводська, 54/19 

1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 

21133352 

1.5. Міжміський код та телефон емітента 

(044) 391-57-96 

1.6. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента 

А01 №479981 

1.7. Дата державної реєстрації 

20.01.1994 

1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття 
інформації 

www.universalbank.com.ua 

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

Період 
Найменування показника 

звітний  попередній 

Усього активів 6 203 903 6 049 795 

Грошові кошти та їх еквіваленти 484 547 741 536 

Кошти в інших банках 45 135 0 

Кредити та заборгованість клієнтів 4 025 328 3 997 451 

Усього зобов'язань 5 601 070 5 542 515 

Кошти банків 1 784 361 1 458 652 

Кошти клієнтів 3 218 227 3 156 764 

Усього власного капіталу та частка меншості 602 833 507 280 

Статутний капітал 1 162 672 1 152 672 

Чистий прибуток/(збиток) -1 478 957 -1 201 479 



Чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію (грн.) -2.40 -3.42 

Скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію (грн.) -2.40 -3.42 

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. 

Голова Правлiння - Папанiколаоу Мiлтiадiс  
Перший заступник Голови Правлiння -Член Правлiння - Волох Iгор Олегович  
Заступник Голови Правлiння з корпоративного бiзнесу - Член Правлiння - Гороховських Роман 
Юрiйович  
Заступник Голови правлiння - Панагiотопоулос Дiмiтрiос  
Заступник Голови Правлiння - Фотiос Сардiс  
Директор Департаменту операцiйного управлiння - Член Правлiння - Зiсiмос Нiкiтас  
Директор Департаменту мережi вiддiлення - Член Правлiння - Ревенко Олег Сергiйович  
Директор Департаменту з казначейства - Член Правлiння - Пономаренко Сергiй Вячеславович  
Директор фiнансового департаменту - Член Правлiння - Стринжа Олег Володимирович  
Член Правлiння - Бойко Олександр Борисович  
Головний бухгалтер - Анiшина Тетяна Iванiвна  
Голова Спостережної ради - Стратонов Сергiй Анатолiйович  
Заступник Голови Спостережної ради - Коллiрйотiс Оттон  
Член Спостережної ради - Вiрон Балiс  
Член Спостережної ради - Каввалос Євангелос  
Член Спостережної ради - Калантонiс Теодорос  
Член Спостережної ради - Марiнос Джорджiос  
Член Спостережної ради - Крiстiна Теофiлiдi  
Член Спостережної ради - Ясмiн Раллi  
Член Спостережної ради - Лорентцiадiс Спиридон  
Голова Ревiзiйної Комiсiї - Коколагiаннiс Харалампос  
Член Ревiзiйної Комiсiї - Спiрiдон Психогiоса  
Член Ревiзiйної Комiсiї - Калаiтзiан Крiкор  
 

Інформація про засновників емітента. 

Юридичні особи: 
Компанiя «ЕРБ Нью Юроп Холдiнг Б.В.» («ERB New Europe Holding B.V.») (код за ЕДРПОУ не 
має) - 99.9652 % 
 

4. Інформація про цінні папери емітента 
Акції: 
Дата реєстрації випуску - 26.04.2012, номер свідоцтва про реєстрацію випуску - 58/1/2012, орган, 
що зареєстрував випуск - НКЦПФР, код - UA 4000102701, тип цінного паперу - Акція проста 
бездокументарна іменна, форма існування - Бездокументарні іменні, номінальна вартість - 10 грн., 



кількість - 1000000 шт., загальна номінальна вартість - 10000000 грн. ПАТ Універсал банк є 
складовою частиною групи Eurobank, акції якої  входять до лістингу фондових бірж 
 
 

5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери 
емітента у депозитарній системі України 

Зміни особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі не 
відбувалося.  

6. Інформація про загальні збори 
чергові позачергові Вид загальних 

зборів* 
 X 

Дата 
проведення 16.03.2012 

Кворум 
зборів** 99.965400000000 

Опис 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ: 1. Про обрання Лiчильної комiсiї Загальних зборiв 
акцiонерiв ПАТ «Унiверсал Банк». 2. Про збiльшення розмiру статутного капiталу ПАТ «Унiверсал 
Банк» шляхом збiльшення кiлькостi акцiй iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових 
внескiв. 3. Про закрите (приватне) розмiщення акцiй . 4. Про затвердження проспекту емiсiї акцiй 
ПАТ «Унiверсал Банк» та порядку надання зареєстрованого проспекту емiсiї акцiй ПАТ «Унiверсал 
Банк» учасникам розмiщення. 5. Про затвердження перелiку iнвесторiв, серед яких передбачено 
розмiщення акцiй, щодо яких прийнято рiшення про приватне розмiщення. 6. Про внесення змiн до 
Статуту ПАТ «Унiверсал Банк». 7. Про визначення уповноваженого органу ПАТ «Унiверсал Банк», 
якому надаються повноваження щодо: 1) прийняття рiшення про дострокове закiнчення приватного 
розмiщення акцiй (у разi якщо запланований обсяг акцiй буде розмiщено достроково та повнiстю 
оплачено); 2) затвердження результатiв приватного розмiщення акцiй; 3) прийняття рiшення про 
вiдмову вiд розмiщення акцiй; 4) повернення внескiв, унесених в оплату за акцiї, у разi не 
затвердження у встановленi законодавством строки результатiв приватного розмiщення акцiй 
органом ПАТ «Унiверсал Банк», уповноваженим приймати таке рiшення, або у разi невнесення (не 
затвердження) у встановленi законодавством строки змiн до статуту, пов'язаних iз збiльшенням 
статутного капiталу ПАТ «Унiверсал Банк» з урахуванням результатiв розмiщення акцiй, або у разi 
прийняття рiшення про вiдмову вiд розмiщення акцiй; 5) письмового повiдомлення кожного 
акцiонера, який має переважне право на придбання розмiщуваних ПАТ «Унiверсал Банк» акцiй, про 
можливiсть реалiзацiї такого права та опублiкування повiдомлення про це в офiцiйному 
друкованому органi. 8. Про визначення уповноваженої особи ПАТ «Унiверсал Банк», якiй надаються 
повноваження: 1) отримувати вiд акцiонерiв письмовi пiдтвердження про вiдмову вiд використання 
свого переважного права на придбання акцiй, стосовно яких прийняте рiшення про розмiщення (у 
разi якщо це передбачено умовами приватного розмiщення акцiй); 2) проводити дiї щодо 
забезпечення реалiзацiї акцiонерами свого переважного права на придбання акцiй, стосовно яких 
прийнято рiшення про розмiщення; 3) проводити дiї щодо забезпечення приватного розмiщення 
акцiй; 4) проводити дiї щодо здiйснення обов'язкового викупу акцiй у акцiонерiв, якi реалiзують 
право вимагати здiйснення викупу ПАТ «Унiверсал Банк» належних їм акцiй.  

 
чергові позачергові Вид загальних 

зборів* 
X  

Дата 
проведення 27.04.2012 

Кворум 
зборів** 99.9649000000000 

Опис 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ: 1. Про обрання Лiчильної комiсiї рiчних Загальних 
зборiв акцiонерiв ПАТ «Унiверсал Банк». 2. Про розгляд звiту Спостережної Ради ПАТ «Унiверсал 
Банк» за 2011 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Спостережної Ради ПАТ 



«Унiверсал Банк» за 2011 рiк. 3. Про розгляд звiту Правлiння ПАТ «Унiверсал Банк» за 2011 рiк та 
прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння ПАТ «Унiверсал Банк» за 2011 рiк. 4. 
Про розгляд звiту Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Унiверсал Банк» за 2011 рiк та прийняття рiшення за 
наслiдками розгляду Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Унiверсал Банк» за 2011 рiк. 5. Про розгляд звiту та 
висновкiв зовнiшнього аудитора щодо рiчного звiту ПАТ «Унiверсал Банк» за 2011 рiк. 6. Про 
затвердження рiчного звiту ПАТ «Унiверсал Банк» за 2011 рiк. 7. Про розподiл прибутку або збиткiв 
ПАТ «Унiверсал Банк» за 2011 рiк. 8. Про виплату дивiдендiв та їх розмiр. 9. Про внесення змiн до 
Статуту ПАТ «Унiверсал Банк».  

 
чергові позачергові Вид загальних 

зборів* 
 X 

Дата 
проведення 19.06.2012 

Кворум 
зборів** 99.9649 

Опис 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ: 1. Про обрання Лiчильної комiсiї Загальних зборiв 
акцiонерiв ПАТ «Унiверсал Банк». 2. Про затвердження результатiв закритого (приватного) 
розмiщення простих iменних акцiй додаткової одинадцятої емiсiї. 3. Про затвердження звiту про 
результати закритого (приватного) розмiщення простих iменних акцiй додаткової одинадцятої емiсiї. 
4. Про затвердження змiн до Статуту, пов’язаних iз збiльшенням статутного капiталу з урахуванням 
результатiв розмiщення простих iменних акцiй додаткової одинадцятої емiсiї. 5. Про затвердження 
змiн до Положення про Загальнi збори акцiонерiв ПАТ «Унiверсал Банк». 6. Про затвердження змiн 
до Положення про Спостережну Раду ПАТ «Унiверсал Банк». 7. Про затвердження змiн до 
Положення про Правлiння ПАТ «Унiверсал Банк». 8. Про затвердження змiн до Положення про 
Ревiзiйну Комiсiю ПАТ «Унiверсал Банк».  

 
7. Інформація про дивіденди 

За результатами звітнього періоду За результатами періоду, що 
передував звітньому 

 
за простими 

акціями 
за привілейованими 

акціями 
за простими 

акціями 
за привілейованими 

акціями 

Сума нарахованих дивідендів, грн. 0 0 0 0 

Нараховані дивіденди на одну 
акцію, грн. 0 0 0 0 

Сума виплачених дивідендів, грн. 0 0 0 0 

Дата складання переліку осіб, які 
мають право на отримання 
дивідендів 

    

Дата виплати дивідендів     

Опис Дивіденди не нараховувалися та не сплачувалися. 

8. Інформація щодо аудиторського висновку 
Звiт незалежної аудиторської фiрми «Фiнком-Аудит» за наслiдками аудиту фiнансової звiтностi 
Публiчного акiонерного товариства «Унiверсал Банк» за 2012 рiк 
 
Акцiонерам та Правлiнню ПАТ «Унiверсал Банк» 
Нацiональному банку України 
 
Звiт щодо фiнансової звiтностi 



Ми провели аудит фiнансової звiтностi ПАТ «Унiверсал Банк» (надалi-Банк), що додається, яка 
включає: Звiт про фiнансовий стан (Баланс), Звiт про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд 
(Звiт про фiнансовi результати), Звiт про рух грошових коштiв, Звiт про власний капiтал, загальну 
iнформацiю про дiяльнiсть Банку за рiк, що минув на зазначену дату, опис основних важливих 
аспектiв облiкової полiтики та iншi пояснювальнi примiтки до фiнансової звiтностi за рiк станом 
на кiнець дня 31 грудня 2012 р.  
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу 
Керiвництво Банку несе вiдповiдальнiсть за складання й достовiрне подання цiєї фiнансової 
iнформацiї у вiдповiдностi до законодавства України, вимогНацiональному банку України (НБУ), 
Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) та за такий внутрiшнiй контроль, який 
управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової 
звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки. 
Вiдповiдальнiсть аудитора  
Вiдповiдальнiстю аудитора є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi 
результатiв нашого аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв контролю 
якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг. Цi стандарти вимагають 
вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для 
отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень. 
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо 
сум i розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, 
включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або 
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 оцiнку загального подання фiнансової звiтностi. 
Ми вважаємо, що отримали достатнi i прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої 
думки.  
Висловлення думки 
На нашу думку, фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектахi фiнансовий 
стан Банку на кiнець дня 31 грудня 2012 року, його фiнансовi результати та рух грошових коштiв 
за рiк, що минув на зазначену дату, вiдповiдно до законодавства України, вимог Нацiонального 
Банку України, МСБО, МСФЗ та Облiкової полiтики банку. 
 
Директор аудиторської фiрми «Фiнком-Аудит»  
(Свiдоцтво 0000028 
продовжене рiшенням Комiтету з питань аудиту банкiв 
вiд 03.12.2009 р. №18, чинне до 01.01.2015 р. 
Сертифiкат аудитора банкiв №0005, виданий рiшенням АПУ 
вiд 29.10.2009 Р. №207/2, чинний до 01.01.2015 р.) ___________ О. А. Мазур 
Аудитор  
(Свiдоцтво 0000006 
продовжене рiшенням Комiтету з питань аудиту банкiв 
вiд 03.12.2009 р. №18, чинне до 01.01.2015 р. 
Сертифiкат аудитора банкiв №0003, виданий рiшенням АПУ 
вiд 29.10.2009 Р. №207/2, чинний до 01.01.2015 р.) _____________ В.К.Орлова 
 
03 квiтня 2013 р., м. Київ 
 

 
9. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації у 

загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії та іншого оприлюднення 



Повний текст річної інформації у загальнодоступній базі даних Комісії розміщений  24.04.2013, 
річна інформація на сторінці в мережі Інтернет  www.universalbank.com.ua 

10. Підпис 
10.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інформації та визнає, що вона 
несе відповідальність згідно з законодавством.  

10.2. Голова 
Правлiння       М.Папанiколаоу 

    (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 

25.04.2013 М.П. 
(дата) 

 


