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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    Резнiченко О.М. 
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 

МП 26.04.2011 
(дата) 

 
Річна інформація емітента цінних паперів 

за 2010 рік 
 

1. Загальні відомості 
1.1. Повне найменування емітента  
 Публiчне акцiонерне товариство "Комерцiйний банк "Iнвестбанк"  
1.2. Організаційно-правова форма емітента  
 Публічне акціонерне товариство  
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента  
 20935649  
1.4. Місцезнаходження емітента  
  Одеська обл.  65125 м. Одеса вул. Велика Арнаутська, 2Б  
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента  
 (048) 7222144 (048) 7222144  
1.6. Електронна поштова адреса емітента  
 admin@investbank.odessa.ua  
 

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 
2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 26.04.2011 
 (дата) 
2.2. Річна інформація опублікована у 69 Бюлетень "Цiннi папери України"  14.04.2011 

 
(номер та найменування офіційного 

друкованого видання)  (дата) 
2.3. Річна інформація розміщена на власній 
сторінці 

www.investbank
.com.ua в мережі Інтернет 26.04.2011 

(за наявності) 
(адреса 
сторінки)  (дата) 
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Зміст 
 Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації 
1. Основні відомості про емітента:    
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента; X 
б) інформація про державну реєстрацію емітента; X 
в) банки, що обслуговують емітента; X 
г) основні види діяльності; X 
ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності; X 
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств; X 
е) інформація про рейтингове агентство; X 
є) інформація про органи управління емітента.  
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій 
(розміру часток, паїв).  
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці. X 
4. Інформація про посадових осіб емітента:  
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента; X 
б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента. X 
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента. X 
6. Інформація про загальні збори акціонерів. X 
7. Інформація про дивіденди.  
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент. X 
9. Відомості про цінні папери емітента:  
а) інформація про випуски акцій емітента; X 
б) інформація про облігації емітента;  
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;  
г) інформація про похідні цінні папери;  
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду;  
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів. X 
10. Опис бізнесу. X 
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:  
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю); X 
б) інформація щодо вартості чистих активів емітента;  
в) інформація про зобов'язання емітента. X 
г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;  
ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції.  
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів.  
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що 
виникала протягом звітного періоду. X 
14. Інформація про стан корпоративного управління. X 
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій.  
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:  
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) 
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;  
б) 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;  
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення 
нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;  
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних 
активів та інших активів на кінець звітного періоду;  
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні 
активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року.  
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за  
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кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено 
іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття. 
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.  
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.  
20. Основні відомості про ФОН.  
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.  
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.  
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.  
24. Правила ФОН.  
25. Річна фінансова звітність. X 
26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році (для 
акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії). X 
27. Аудиторський висновок. X 
28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів 
бухгалтерського обліку (у разі наявності).  
29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання 
зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості).  
30. Примітки: 1. Iнформацiя за п.1є змiсту не надається, оскiлькi абзацом 4 пункту 1.5 глави 2 роздiлу 5 
рiшення ДКЦПФР вiд 19.12.2006 року № 1591 не передбачено заповнення цiєї iнформацiї емiтентами - 
акцiонерними товариствами.  
2. Iнформацiя за п. 2 змiсту не надається, оскiлькi дiючим Статутом ПАТ "КБ "Iнвестбанк" не 
передбачено перелiк засновникiв. 
3. Iнформацiя за п.7 змiсту не надається, оскiлькi банком не нараховувались i не сплачувались 
дивiденди.  
4. Iнформацiя за п.9б змiсту не надається, оскiльки протягом звiтного року банком не здiйснювався 
випуск облiгацiй та згiдно распорядження Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку № 
54-С-О вiд 25 лютого 2010 року було скасовано реєстрацiя попереднього випуску облiгацiй (серiя А) 
ПАТ "КБ "Iнвестбанк" та анульовано свiдоцтво про реєстрацiю випуску облiгацiй № 477/2/07 вiд 17 
серпня 2007 року, видане Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.  
5. Iнформацiя за п.9в змiсту не надається, оскiлькi банком не здiйснювався випуск iнших цiнних 
паперiв. 
6. Iнформацiя за п. 9ґ змiсту не надається, оскiлькi банком не здiйснювався викуп власних акцiй 
протягом звiтного перiоду. 
7. Iнформацiя по п. 11б змiсту не надається, оскiлькi абзацом 3 пункту 1.15. глави 2 роздiлу 5 рiшення 
ДКЦПФР вiд 19.12.2006  № 1591 (iз змiнами) не предбачено заповнення цiєї iнформацiї емiтентами, що 
здiйснюють банкiвську дiяльнiсть. 
8. Iнформацiя по п. 12 змiсту не надається, оскiльки Банк не здiйснювал випуск боргових цiнних 
паперiв. 
9. Iнформацiя по п.п. 15-24 змiсту не надається, оскiльки банком не здiйснювався випуск iпотечних 
облiгацiй та сертифiкатiв ФОН. 
10. Iнформацiя по п. 28 змiсту не надається, оскiльки Банком не складається окрема звiтнiсть у 
вiдповiдностi до МСФЗ. 
11. Iнформацiя по п. 29 змiсту не надається, оскiльки Банком не здiйснювався випуск цiльових 
облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi. 
12. Iнформацiя по п. 9г, 11ґ, 11г змiсту не надається, оскiльки обзацом 6 пункту 1.15. глави 2 роздiлу 5 
рiшення ДКЦПФР вiд 19.12.2006 року № 1591 (iз змiнами) не передбачено заповнення цiєї iнформацiї 
емiтентами, що здiйснюють банкiвську дiяльнiсть.    
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3. Основні відомості про емітента 
3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента 
3.1.1. Повне найменування 
 Публiчне акцiонерне товариство "Комерцiйний банк "Iнвестбанк"  
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності) 
 ПАТ "КБ "Iнвестбанк"  
3.1.3. Організаційно-правова форма 
 Публічне акціонерне товариство  
3.1.4. Поштовий індекс 
 65125  
3.1.5. Область, район 
 Одеська обл.  
3.1.6. Населений пункт 
 м. Одеса  
3.1.7. Вулиця, будинок 
 вул. Велика Арнаутська, 2Б  
3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента 
3.2.1. Серія і номер свідоцтва 
 95  
3.2.2. Дата державної реєстрації 
 31.03.1992  
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво 
 Нацiональний банк України  
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.) 
 55 280 000,00  
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.) 
 55 280 000,00  
3.3. Банки, що обслуговують емітента 
3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком 
у національній валюті 
 Управлiння Нацiонального банку України в Одеськiй областi  
3.3.2. МФО банку 
 328027  
3.3.3. Поточний рахунок 
 32001100700  
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком 
у іноземній валюті 
 Публiчне акцiонерне товариство Комерцiйний банк "Приватбанк"  
3.3.5. МФО банку 
 305299  
3.3.6. Поточний рахунок 
 16005003034003  
3.4. Основні види діяльності 
 65.12.0 - Iнше грошове посередництво  
3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності 

Вид діяльності 
Номер 
ліцензії 

(дозволу) 

Дата 
видачі Державний орган, що видав 

Дата 
закінченн

я дії 
ліцензії 

(дозволу) 
1 2 3 4 5 

Банкiвська дiяльнiсть 98 17.06.200
9 

Нацiональний банк України безстроков
а 
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Опис 

Банкiвська лiцензiя на здiйснення банкiвських операцiй, визначених 
частиною першою та пунктами 5-11 частини другої статтi 47 Закону 
України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть", а саме: 
1. Приймання вкладiв (депозитiв) вiд юридичних i фiзичних осiб. 
2. Вiдкриття та ведення поточних рахункiв клiєнтiв i банкiв-
кореспондентiв, у тому числi переказ грошових коштiв з цих рахункiв 
за допомогою платiжних iнструментiв та зарахування коштiв на них. 
3. Розмiщення залучених коштiв вiд свого iменi, на власних умовах та 
на власний ризик. 
4. Надання гарантiй i поручительств та iнших зобов'язань вiд третiх 
осiб, якi передбачають їх виконання у грошовiй формi. 
5. Придбання права вимоги на виконання зобов'язань у грошовiй 
формi за поставленi товари чи наданi послуги, приймаючи на себе 
ризик виконання таких вимог та прийом платежiв (факторинг). 
6. Лiзинг. 
7. Послуги з вiдповiдального зберiгання та надання в оренду сейфiв 
для зберiгання цiнностей та документiв. 
8. Випуск, купiвля, продаж i обслуговування чекiв, векселiв та iнших 
оборотних платiжних iнструментiв. 
9. Випуск банкiвських платiжних карток i здiйснення операцiй з 
використанням цих карток. 
10. Надання консультацiйних та iнформацiйних послуг щодо 
банкiвських операцiй. 
 

Банкiвська дiяльнiсть 98-4 19.10.200
9 

Нацiональний банк України безстроков
ий 

Опис 

Дозвiл на право здiйснення банкiвських операцiй, визначених 
пунктами 1-4 частини другої та частиною четвертою статтi 47 Закону 
України "Про банки та банкiвську дiяльнiсть" згiдно з додатком до 
цього дозволу, а саме: 
1. Операцiї з валютними цiнностями: 
- неторговельнi операцiї з валютними цiнностями; 
- операцiї з готiвковою iноземною валютою та чеками (купiвля, 
продаж, обмiн, прийняття на iнкасо), що здiйснюються в касах i 
пунктах обмiну iноземної валюти банкiв; 
- операцiї з готiвковою iноземною валютою (купiвля, продаж, обмiн, 
прийняття на iнкасо), що здiйснюються в пунктах обмiну iноземної 
валюти, якi працюють на пiдставi укладених банками агентських 
договорiв з юридичними особами-резидентами; 
- ведення рахункiв клiєнтiв (резидентiв та нерезидентiв) в iноземнiй 
валютi та клiєнтiв нерезидентiв у грошовiй одиницi України; 
- ведення кореспондентських рахункiв банкiв (резидентiв i 
нерезидентiв) в iноземнiй валютi; 
- вiдкриття кореспондентських рахункiв в уповноважених банках 
України в iноземнiй валютi та здiйснення операцiй за ними; 
- вiдкриття кореспондентських рахункiв у банках (нерезидентах) в 
iноземнiй валютi та здiйснення операцiй за ними; 
- залучення та розмiщення iноземної валюти на валютному ринку 
України; 
- залучення та розмiщення iноземної валюти на мiжнародних ринках; 
- торгiвля iноземною валютою на валютному ринку України (за 
винятком валютно - обмiнних операцiй); 
- торгiвля iноземною валютою на мiжнародних ринках; 
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- iншi операцiї з валютними цiнностями на валютному ринку України. 
2. Емiсiя власних цiнних паперiв. 
3. Органiзацiя купiвлi та продажу цiнних паперiв за дорученням 
клiєнтiв. 
4. Здiйснення операцiй на ринку цiнних паперiв вiд свого iменi 
(уключаючи андеррайтинг). 
5. Здiйснення iнвестицiй у статутнi фонди та акцiї iнших юридичних 
осiб; 
6. Операцiї за дорученням клiєнтiв або вiд свого iменi: 
- з iнструментами грошового ринку; 
- з iнструментами, що базуються на обмiнних курсах та вiдсотках; 
- з фiнансовими ф'ючерсами та опцiонами; 
7. Довiрче управлiння коштами та цiнними паперами за договорами з 
юридичними та фiзичними особами. 
8. Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв. 

Дiяльнiсть з торгiвлi цiнними 
паперами - брокерська 

дiяльнiсть 

АВ 493198 21.10.200
9 

Державна комiсiя з цiнних 
паперiв та фондового ринку 

21.10.2014 

Опис 

Надає ПАТ "КБ "Iнвестбанк" право здiйснювати професiйну 
дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв, а саме брокерську дiяльнiсть. Не 
пiзнiше 30 (тридцяти) календарних днiв до моменту закiнчення строку 
дiї лiцензiї ПАТ "КБ "Iнвестбанк" планує подати до органу 
лiцензування документи, вiдповiдно до вимог дiючого законодавства, 
на отримання нової лiцензiї.  

Депозитарна дiяльнiсть 
зберiгача цiнних паперiв 

АВ 483492 28.07.200
9 

Державна комiсiя з цiнних 
паперiв та фондового ринку 

04.06.2013 

Опис 

Надає ПАТ "КБ "Iнвестбанк" право здiйснювати професiйну 
дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв, а саме депозитарну дiяльнiсть 
зберiгача цiнних паперiв. Не пiзнiше 30 (тридцяти) календарних днiв 
до моменту закiнчення строку дiї лiцензiї ПАТ "КБ "Iнвестбанк" 
планує подати до органу лiцензування документи, вiдповiдно до вимог 
дiючого законодавства, на отримання нової лiцензiї.  

Дiяльнiсть з торгiвлi цiнними 
паперами - дилерська дiяльнiсть 

АВ 493199 21.10.200
9 

Державна комiсiя з цiнних 
паперiв та фондового ринку 

21.10.2014 

Опис 

Надає ПАТ "КБ "Iнвестбанк" право здiйснювати професiйну 
дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв, а саме дилерську дiяльнiсть. Не 
пiзнiше 30 (тридцяти) календарних днiв до моменту закiнчення строку 
дiї лiцензiї ПАТ "КБ "Iнвестбанк" планує подати до органу 
лiцензування документи, вiдповiдно до вимог дiючого законодавства, 
на отримання нової лiцензiї.  

Дiяльнiсть з торгiвлi цiнними 
паперами - андеррайтинг 

АВ 493200 21.10.200
9 

Державна комiсiя з цiнних 
паперiв та фондового ринку 

21.10.2014 

Опис 

Надає ПАТ "КБ "Iнвестбанк" право здiйснювати професiйну 
дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв, а саме андеррайтинг. Не пiзнiше 
30 (тридцяти) календарних днiв до моменту закiнчення строку дiї 
лiцензiї ПАТ "КБ "Iнвестбанк" планує подати до органу лiцензування 
документи, вiдповiдно до вимог дiючого законодавства, на отримання 
нової лiцензiї.  

Дiяльнiсть з торгiвлi цiнними 
паперами - дiяльнiсть з 

управлiння цiнними паперами 

АВ 493201 21.10.200
9 

Державна комiсiя з цiнних 
паперiв та фондового ринку 

21.10.2014 

Опис Надає ПАТ "КБ "Iнвестбанк" право здiйснювати професiйну 
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дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв, а саме дiяльнiсть з управлiння 
цiнними паперами. Не пiзнiше 30 (тридцяти) календарних днiв до 
моменту закiнчення строку дiї лiцензiї ПАТ "КБ "Iнвестбанк" планує 
подати до органу лiцензування документи, вiдповiдно до вимог 
дiючого законодавства, на отримання нової лiцензiї.  

 
3.6. Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств 
Найменування об'єднання: Асоцiацiя Українських Банкiв. Місцезнаходження об'єднання: вул. Марини 
Раскової, б. 15, м. Київ, 02660. ПАТ "КБ "Iнвестбанк" є членом АУБ з 28.04.2006 року. АУБ є 
об'єднанням  українських комерцiйних банкiв, та здiйснює представлення їх  iнтересiв у вiдносинах з 
Нацiональним банком,  Державною податковою адмiнiстрацiєю та  iншими державними та 
недержавними установами та органiзацiями. Основне завдання  АУБ -- сприяти розвитку банкiвської 
системи України.  Термiн участi ПАТ "КБ "Iнвестбаннк" у АУБ необмежений. ПАТ "КБ "Iнвестбанк" 
систематично бере участь у обговореннi законопроектiв, якi виносяться АУБ на розгляд комерцiйних 
банкiв, користується iнформацiйними ресурсами АУБ, працiвники банку вiдвiдують семiнари та 
тренiнги, якi органiзуються Нацiональним центром пiдготовки банкiвських працiвникiв.    
Найменування об'єднання: Асоцiацiя "ПФТС". Місцезнаходження об'єднання: вул. Щорса, б.31, м. 
Київ, 01133. ПАТ "КБ "Iнвестбанк" є членом Асоцiацiї "Фондове Партнерство"  з 22.04.2002 року.  
Асоцiацiя "Фондове Партнерство" є одним iз найчисельнiших та найбiльш авторитетних об'єднань 
професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв, що отримало визнання серед представникiв органiв 
державної влади та iнвесторiв на ринку цiнних паперiв, як в Українi, так i за її межами .Беручи участь 
в Асоцiацiї "Фондове Партнерство" ПАТ "КБ "Iнвестбанк" має змогу використовувати ресурси ПрАТ 
"ФБ "ПФТС".  Термiн участi ПАТ "КБ "Iнвестбанк" у Асоцiацiї "Фондове Партнерство" необмежений. 
Банк приймає участь у Загальних Зборах Асоцiацiї "Фондове Партнерство", користується 
iнформацiйними ресурсами Асоцiацiї, має можливiсть проводити торгiвельнi операцiї з цiнними 
паперами в Торгiвельнiй системi ПрАТ "ФБ "ПФТС".Найменування об'єднання: Приватне акцiонерне 
товариство "Українська мiжбанкiвська валютна бiржа". Місцезнаходження об'єднання: вул. 
Межигiрська, б. 1, м. Київ, 04070. ПАТ "КБ "Iнвестбанк" є членом ЗАТ "УМВБ" з 27.12.2007 року. 
ЗАТ "УМВБ" виконує функцiї саморегулiвної органiзацiї та надає ПАТ "КБ "Iнвестбанк" можливiсть 
здiйснювати операцiї на фондовiй секцiї ЗАТ "УМВБ". Термiн участi ПАТ "КБ "Iнвестбанк" в ЗАТ 
"УМВБ" необмежений.Найменування об'єднання: MasterCard International Incorporated. 
Місцезнаходження об'єднання: вул. Пурчес, Нью - Йорк, 10577-2509, Сполученi штати Америки. ПАТ 
"КБ "Iнвестбанк" є афiлiйованим членом корпорацiї MasterCard International Incorporated з 30.06.2002 
року. Корпорация є власником торгiвельних марок MasterCard, надає банкам - учасникам, у тому 
числi i ПАТ "КБ "Iнвестбанк" можливiсть здiйснювати операцiї по випуску та обслуговуванню 
платiжних карток мiжнародної платiжної системи MasterCard International. Термiн участi ПАТ "КБ 
"Iнвестбанк" не обмежений.Найменування об'єднання: Вiдкрите акцiонерне товариство "УкрКарт". 
Місцезнаходження об'єднання: вул. М. Раскової, б. 11, м. Київ, 02660. ПАТ "КБ "Iнвестбанк" є членом 
внутрiшньої багатоемiтентної карткової платiжної системи УкрКарт з 27.02.2001 року. Участь ПАТ 
"КБ "Iнвестбанк" у системi надає банку можливiсть емiтувати картки системи УкрКарт та 
обслуговувати картки, як цiєї системи так i мiжнародної системи Europay International. Строк дiї Банку 
у об'єднаннi не визначений.  
Найменування об'єднання: Професiйна асоцiацiя реєстраторiв та депозитарiїв. Місцезнаходження 
об'єднання: вул. Щорса, б. 32 Б, прим. 61, м. Київ, 01133. ПАТ "КБ "Iнвестбанк" є членом ПАРД  з 
14.10.2008 року (свiдоцтво про членство № 938). ПАРД виконує функцiї саморегулiвної органiзацiї 
при здiйсненнi банком депозитарної дiяльностi зберiгача цiнних паперiв. Термiн участi ПАТ "КБ 
"Iнвестбанк" в ПАРД необмежений.Найменування об'єднання: Асоцiацiя "Українськi фондовi 
торговцi". Місцезнаходження об'єднання: вул. Ленiна, б.30, м. Днiпропетровськ, 49000. ПАТ "КБ 
"Iнвестбанк" є членом Асоцiацiї "УФТ"  з 26.03.2009 року (свiдоцтво про членство № 497). Асоцiацiя 
"УФТ" виконує функцiї саморегулiвної органiзацiї при здiйсненнi банком професiйної дiяльностi на 
ринку цiнних паперiв - дiяльностi з торгiвлi цiнними паперами. Термiн участi ПАТ "КБ "Iнвестбанк" в 
Асоцiацiї "УФТ" необмежений. Беручи участь у Асоцiацiї "УФТ" Банк виконує лiцензiйнi умови 
впровадження професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв - дiяльностi з торгiвiлi цiнними 
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паперами щодо участi у саморегулiвнiй органiзацiї. 
3.7. Інформація про рейтингове агентство 

Найменування рейтингового 
агентства 

Ознака 
рейтингового 

агентства 
(уповноважене, 

міжнародне) 

Дата визначення 
або поновлення 

рейтингової оцінки 
емітента або 

цінних паперів 
емітента 

Рівень кредитного 
рейтингу емітента 
або цінних паперів 

емітента 

1 2 3 4 
Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "Кредит - Рейтинг" 
уповноважене 
рейтингове 
агентство 

Поновлення 
рейтингової оцінки 
цінних паперів 

емітента 02.03.2010 

uaBB+, прогноз 
стабiльний 

 
5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці 

За 2010 рiк середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв ПАТ "КБ "Iнвестбанк" склала 151 
особу, середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за трудовими угодами 
склала 15 осiб,  працiвникiв, що працюють на умовах неповного робочого часу не має. 
Фонд оплати працi за станом на 01.01.2011 року склав 5502,2 тис.грн., що на 293,2 тис.грн. бiльше нiж 
станом на 01.01.2010 року. Збiльшення розмiру фонду оплати працi сталося за рахунок збiльшення 
кiлькостi працюючих у ПАТ "КБ "Iнвестбанк" осiб  
та пiдвищення оплати працi з 01.10.2010 року.  
ПАТ "КБ "Iнвестбанк" постiйно розширює штат працiвникiв, у зв'язку iз наявнiстю тенденцiй 
збiльшення обсягiв та кiлькостi проводимих операцiй. 
Працiвники банку систематично беруть участь у семiнарах, конференцiях та  курсах пiдвищення 
квалiфiкацiї з метою пiдвищення рiвня знань та навикiв. Банком планується продовження зазначеної 
практики у наступних роках дiяльностi. 
 

6. Інформація про посадових осіб емітента 
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 
6.1.1. Посада 
 Член Спостережної Ради 
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Козлов Степан Олексiйович (представник ТОВ "ТЕСА") 
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 
 КЕ 951959 18.03.1998 Малиновським РВ УМВС України в Одеськiй областi 
6.1.4. Рік народження** 
 1981 
6.1.5. Освіта** 
 Вища, Одеський iнститут народного господарства, 2003 р. 
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 
 7 
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 
 Директор товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "ТЕСА" 
6.1.8. Опис 
 Член Спостережної Ради має права та обов'язки, визначенi Положенням ПАТ "КБ 
"Iнвестбанк" про Спостережну Раду. Основною функцiєю Спостережної Ради, у тому числi її членiв, є 
контроль за дiяльнiстю Правлiння Банку. Протягом звiтного року Член Спостережної Ради виконував 
обов'язки секретаря на засiданнях Спостережної Ради. Винагорода члену Спостережної Ради, у тому 
числi у натуральнiй формi, протягом звiтного року не сплачувалась. 
Змiн посади протягом звiтного перiоду не було. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має. У зв'язку iз реорганiзацiєю АКБ "Iнвестбанк" у ПАТ "КБ "Iнвестбанк" 
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посадова особа проводить свою дiяльнiсть на пiдставi рiшення вiд 27.04.2009 № 1 установчих зборiв 
ПАТ "КБ "Iнвестбанк". 
 
*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 
 
6.1.1. Посада 
 Член Спостережної Ради 
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Незвiнський Дмитро Олександрович (представник ТОВ "БАБ - IНВЕСТ") 
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 
 КЕ 114286 20.01.1996 Київським РВ УМВС України в Одеськiй областi, 
6.1.4. Рік народження** 
 1979 
6.1.5. Освіта** 
 Вища, ОНЮА,  2002 р., ОНУ iм. Мечнiкова, 2001 р. 
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 
 9 
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 
 ТОВ "КУА "ОДЕСБУДIНВЕСТ", фахiвець з управлiння активами. 
6.1.8. Опис 
 Член Спостережної Ради має права та обов'язки, визначенi Положенням ПАТ "КБ 
"Iнвестбанк" про Спостережну Раду. Основною функцiєю Спостережної Ради, у тому числi її членiв, є 
контроль за дiяльнiстю Правлiння Банку. Основним мiсцем роботи представника члена Спостережної 
Ради є ТОВ КУА "ОДЕСБУДIНВЕСТ" (мiсцезнаходження: 65000, м. Одеса, пл. Грецька, б.3/4, оф. 
632), у якому Незвiнський Д. О. виконує функцiї генерального директора.  Винагорода члену 
Спостережної Ради, у тому числi у натуральнiй формi, протягом звiтного року не сплачувалась. 
Змiн посади протягом звiтного перiоду не було. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має. У зв'язку iз реорганiзацiєю АКБ "Iнвестбанк" у ПАТ "КБ "Iнвестбанк" 
посадова особа проводить свою дiяльнiсть на пiдставi рiшення вiд 27.04.2009 № 1 установчих зборiв 
ПАТ "КБ "Iнвестбанк". 
 
*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 
 
6.1.1. Посада 
 Член Спостережної Ради 
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Яблонський Сергiй Миколайович 
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 
 КК 829926 30.01.2002 Приморським РВ УМВС України в Одеськiй областi 
6.1.4. Рік народження** 
 1963 
6.1.5. Освіта** 
 Вища, Московське Вище технiчне училище iм. Баумана, 1986 рiк 
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 
 17 
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 
 Начальник вiддiлу фiнансового аналiзу ТОВ "Управляюча компанiя "Екоплан" 
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6.1.8. Опис 
 Член Спостережної Ради має права та обов'язки, визначенi Положенням ПАТ "КБ 
"Iнвестбанк" про Спостережну Раду. Основною функцiєю Спостережної Ради, у тому числi її членiв, є 
контроль за дiяльнiстю Правлiння Банку. 
Основним мiсцем роботи члена Спостережної Ради є ТОВ "Управляюча компанiя "Екоплан" 
(мiсцезнаходження: 65000, м. Одеса, провулок Каретний, б.25, кв.5), у якому Яблонський С.М. 
виконує функцiї начальника  вiддiлу фiнансового аналiзу.  Винагорода члену Спостережної Ради, у 
тому числi у натуральнiй формi, протягом звiтного року не сплачувалась. 
Змiн посади протягом звiтного перiоду не було. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має. У зв'язку iз реорганiзацiєю АКБ "Iнвестбанк" у ПАТ "КБ "Iнвестбанк" 
посадова особа проводить свою дiяльнiсть на пiдставi рiшення вiд 27.04.2009 № 1 установчих зборiв 
ПАТ "КБ "Iнвестбанк". 
 
*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 
 
6.1.1. Посада 
 Голова Спостережної Ради 
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Теплиць Iгор Львович 
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 
 КЕ 134135 05.01.1996 Приморським РВ УМВС України в Одеськiй областi 
6.1.4. Рік народження** 
 1964 
6.1.5. Освіта** 
 Вища, Одеський Полiтехнiчний Iнститут, 1991 рiк, Одеський державний економiчний 
унiверситет, 1999 рiк, Вища атестацiйна комiсiя України, 2001 рiк. 
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 
 18 
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 
 Член Спостережної Ради  АКБ "Iнвестбанк" 
6.1.8. Опис 
 Голова Спостережної Ради має права та обов'язки, визначенi Положенням ПАТ "КБ 
"Iнвестбанк" про Спостережну Раду. Основною функцiєю Спостережної Ради, у тому числi Голови i її 
членiв, є контроль за дiяльнiстю Правлiння Банку. Голова Спостережної Ради очолює засiдання 
Спостережної Ради та має право вирiшального голосу. 
Теплиць Iгор Львович працює приватним пiдприємцем.  
Винагорода Головi Спостережної Ради, у тому числi у натуральнiй формi, протягом звiтного року не 
сплачувалась. 
Змiн посади протягом звiтного перiоду не було. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має. У зв'язку iз реорганiзацiєю АКБ "Iнвестбанк" у ПАТ "КБ "Iнвестбанк" 
посадова особа проводить свою дiяльнiсть на пiдставi рiшення вiд 27.04.2009 № 1 установчих зборiв 
ПАТ "КБ "Iнвестбанк". 
*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 
 
6.1.1. Посада 
 Член Спостережної Ради 
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Солодовнiков Валерiй Iванович 
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6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 
 КЕ 458217 18.11.1996 Київським РВ УМВС України в Одеськiй областi 
6.1.4. Рік народження** 
 1947 
6.1.5. Освіта** 
 Вища, Одеський полiтехнiчний iнститут, 1971 рiк. 
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 
 16 
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 
 Економiчний радник ТОВ "Автоком" 
6.1.8. Опис 
 Член Спостережної Ради має права та обов'язки, визначенi Положенням ПАТ "КБ 
"Iнвестбанк" про Спостережну Раду. Основною функцiєю Спостережної Ради, у тому числi її членiв, є 
контроль за дiяльнiстю Правлiння Банку. 
Основним мiсцем роботи члена Спостережної Ради є ТОВ "Автоком" (данi щодо мiсцезнаходження у 
банку вiдсутнi), у якому Солодовнiков В.I. виконує функцiї економiчного радника.  Винагорода члену 
Спостережної Ради, у тому числi у натуральнiй формi, протягом звiтного року не сплачувалась. 
Змiн посади протягом звiтного перiоду не було. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має. У зв'язку iз реорганiзацiєю АКБ "Iнвестбанк" у ПАТ "КБ "Iнвестбанк" 
посадова особа проводить свою дiяльнiсть на пiдставi рiшення вiд 27.04.2009 № 1 установчих зборiв 
ПАТ "КБ "Iнвестбанк". 
 
*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 
 
6.1.1. Посада 
 Голова Правлiння 
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Резнiченко Олена Миколаївна 
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 
 КЕ 221759 27.03.1996 Суворовським РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй областi 
6.1.4. Рік народження** 
 1966 
6.1.5. Освіта** 
 Вища, Одеський iнститут народного господарства, 1987 рiк. 
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 
 16 
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 
 Виконуюча обов'язки Голови Правлiння  АКБ "Iнвестбанк" 
6.1.8. Опис 
 Голова Правлiння має повноваження та обов'язки у вiдповiдностi з внутрiшнiм Положенням  
"Про Правлiння ПАТ "КБ "Iнвестбанк". Основною функцiєю Голови Правлiння є керiвництво 
дiяльнiстю Правлiння та оперативне керiвництво дiяльнiстю банку. Голова Правлiння несе 
персональну вiдповiдальнiсть за виконання покладених на Правлiння задач. 
Протягом звiтного року  Головi Правлiння ПАТ "КБ "Iнвестбанк" було виплачено винагороду у 
грошовiй формi у загальнiй сумi 102 906,08 грн.  
Змiн посади протягом звiтного перiоду не було. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має. У зв'язку iз реорганiзацiєю АКБ "Iнвестбанк" у ПАТ "КБ "Iнвестбанк" 
посадова особа проводить свою дiяльнiсть на пiдставi рiшення вiд 27.04.2009 № 1 установчих зборiв 
ПАТ "КБ "Iнвестбанк" та наказу № 1-К вiд 05.06.2009. 
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*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 
 
6.1.1. Посада 
 Перший Заступник Голови Правлiння 
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Шафранова Наталiя Олександрiвна 
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 
 КК 339182 14.09.1999 Суворовським РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй областi 
6.1.4. Рік народження** 
 1966 
6.1.5. Освіта** 
 Вища, Одеський iнститут народного господарства, 1987 рiк. 
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 
 17 
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 
 Заступник Голови Правлiння  АКБ "Iнвестбанк" 
6.1.8. Опис 
 Перший Заступник Голови Правлiння має повноваження та обов'язки у вiдповiдностi з 
внутрiшнiм Положенням "Про Правлiння ПАТ "КБ "Iнвестбанк". Основною функцiєю Першого 
Заступника Голови Правлiння є безпосереднє керiвництво поточною дiяльнiстю банку у перiод 
вiдсутностi Голови Правлiння та постiйне керiвництво структурними пiдроздiлами банку, якi 
пiдпорядковуються їй вiдповiдно до затвердженої структури. Перший Заступник Голови Правлiння 
бере участь у засiданнях Правлiння банку, висловлює пропозицiї та, у складi Правлiння,  приймає 
рiшення щодо поточної дiяльностi банку. Перший Заступник Голови Правлiння несе  персональну 
вiдповiдальнiсть за прийнятими рiшеннями.  
Протягом звiтного року  Першому Заступнику Голови Правлiння ПАТ "КБ "Iнвестбанк" було 
виплачено винагороду у грошовiй формi у загальнiй сумi 80 725,30 грн.  
Призначено на посаду у звязку iз рiшенням Спостережної Ради (протокол б/н вiд 26.02.2009) та за 
наказом Голови Правлiння АКБ "Iнвестбанк" № 47-К вiд 26.02.2009.  Посадова особа непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. У зв'язку iз реорганiзацiєю АКБ "Iнвестбанк" у 
ПАТ "КБ "Iнвестбанк" посадова особа проводить свою дiяльнiсть на пiдставi рiшення вiд 27.04.2009 
№ 1 установчих зборiв ПАТ "КБ "Iнвестбанк" та наказу № 2-К вiд 05.06.2009. 
 
*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 
 
6.1.1. Посада 
 Заступник Голови Правлiння - начальник управлiння внутрiшньобанкiвської безпеки 
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Чернявський Валерiй Михайлович 
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 
 КЕ 000003 05.12.1997 Приморським РВ УМВС України в Одеськiй областi 
6.1.4. Рік народження** 
 1952 
6.1.5. Освіта** 
 Вища, Харьковський юридичний iнститут iм. Ф.Е. Дзержинського, 1979 рiк, Академiя МВС 
СРСР, 1991 рiк 
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6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 
 26 
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 
 Начальник управлiння внутрiшньобанкiвської безпеки  АКБ "Iнвестбанк" 
6.1.8. Опис 
 Заступник Голови Правлiння - начальник управлiння внутрiшньобанкiвської безпеки має 
повноваження та обов'язки у вiдповiдностi з внутрiшнiм Положенням "Про Правлiння ПАТ "КБ 
"Iнвестбанк". Його основною функцiєю є безпосереднє керiвництво поточною дiяльнiстю банку у 
перiод одночасної вiдсутностi Голови Правлiння та Першого Заступника Голови Правлiння, постiйне 
керiвництво управлiнням внутрiшньобанкiвської безпеки та iншими пiдроздiлами банку,  вiдповiдно 
до затвердженої структури. Заступник Голови Правлiння - начальник управлiння 
внутрiшньобанкiвської безпеки бере участь у засiданнях Правлiння банку, висловлює пропозицiї та, у 
складi Правлiння,  приймає рiшення щодо поточної дiяльностi банку. Заступник Голови Правлiння  
несе  персональну вiдповiдальнiсть за прийнятими рiшеннями.  
Протягом звiтного року  Заступнику Голови Правлiння -- начальнику управлiння 
внутрiшньобанкiвської безпеки ПАТ "КБ "Iнвестбанк" було виплачено винагороду у грошовiй формi у 
загальнiй сумi 76 585,19 грн.  
Змiн посади протягом звiтного перiоду не було. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має. У зв'язку iз реорганiзацiєю АКБ "Iнвестбанк" у ПАТ "КБ "Iнвестбанк" 
посадова особа проводить свою дiяльнiсть на пiдставi рiшення вiд 27.04.2009 № 1 установчих зборiв 
ПАТ "КБ "Iнвестбанк" та наказу № 2-К вiд 05.06.2009. 
 
 
*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 
 
 
6.1.1. Посада 
 Член Правлiння 
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Павленко Максим Вiкторович 
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 
 КЕ 962800 24.02.1988 Київським РВ УМВС України в Одеськiй областi 
6.1.4. Рік народження** 
 1972 
6.1.5. Освіта** 
 Вища, Одеський державний економiчний унiверситет iм. I. I. Мечнiкова, 1995 рiк 
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 
 6 
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 
 Начальник юридичного вiддiлу АКБ "Iнвестбанк" 
6.1.8. Опис 
 Член Правлiння має повноваження та обов'язки у вiдповiдностi з внутрiшнiм Положенням 
"Про Правлiння ПАТ "КБ "Iнвестбанк". Член Правлiння бере участь у засiданнях Правлiння банку, 
висловлює пропозицiї та, у складi Правлiння,  приймає рiшення щодо поточної дiяльностi банку. Член 
Правлiння несе  персональну вiдповiдальнiсть за прийнятими рiшеннями.  
Протягом звiтного року  Члену Правлiння ПАТ "КБ "Iнвестбанк" було виплачено винагороду у 
грошовiй формi у загальнiй сумi 66 749,23 грн.  
 
Змiн посади протягом звiтного перiоду не було. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має. У зв'язку iз реорганiзацiєю АКБ "Iнвестбанк" у ПАТ "КБ "Iнвестбанк" 
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посадова особа проводить свою дiяльнiсть на пiдставi рiшення вiд 27.04.2009 № 1 установчих зборiв 
ПАТ "КБ "Iнвестбанк" та наказу № 2-К вiд 05.06.2009. 
 
*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 
 
6.1.1. Посада 
 Член Правлiння, Головний бухгалтер 
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Парасiч Олена Володимирiвна 
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 
 КК 769714 05.12.2001 Центральним РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй областi 
6.1.4. Рік народження** 
 1965 
6.1.5. Освіта** 
 Вища, Одеський iнститут народного господарства, 1989 рiк 
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 
 8 
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 
 В.о. головного бухгалтера АКБ "Iнвестбанк" 
6.1.8. Опис 
 Член Правлiння має повноваження та обов'язки у вiдповiдностi з внутрiшнiм Положенням 
"Про Правлiння ПАТ "КБ "Iнвестбанк". Член Правлiння бере участь у засiданнях Правлiння банку, 
висловлює пропозицiї та, у складi Правлiння,  приймає рiшення щодо поточної дiяльностi банку. Член 
Правлiння несе  персональну вiдповiдальнiсть за прийнятими рiшеннями.  
Протягом звiтного року  Члену Правлiння, Головному бухгалтеру  ПАТ "КБ "Iнвестбанк" було 
виплачено винагороду у грошовiй формi у загальнiй сумi 80 053,25 грн. 
Змiн посади протягом звiтного перiоду не було. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має. У зв'язку iз реорганiзацiєю АКБ "Iнвестбанк" у ПАТ "КБ "Iнвестбанк" 
посадова особа проводить свою дiяльнiсть на пiдставi рiшення вiд 27.04.2009 № 1 установчих зборiв 
ПАТ "КБ "Iнвестбанк" та наказу № 2-К вiд 05.06.2009.  
 
*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 
 
6.1.1. Посада 
 Голова Ревiзiйної комiсiї 
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Томиловська Людмила Василiвна 
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 
 КЕ 614640 26.03.1997 Центральним РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй областi 
6.1.4. Рік народження** 
 1966 
6.1.5. Освіта** 
 Вища, Одеський сiльськогосподарський iнститут, 1990 рiк. 
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 
 16 
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 
 Директор аудиторської фiрми "АКО" 
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6.1.8. Опис 
 Голова Ревiзiйної комiсiї має повноваження та обов'язки у вiдповiдностi з внутрiшнiм 
Положенням ПАТ "КБ "Iнвестбанк" "Про Ревiзiйну комiсiю". Голова Ревiзiйної комiсiї керує 
дiяльнiстю Ревiзiйної комiсiї, яка полягає у проведеннi планових та позапланових перевiрок 
документацiї банку, а також службових розслiдувань за фактами виявлених порушень. Голова 
Ревiзiйної комiсiї несе  персональну вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть, повноту та об'єктивнiсть 
вiдомостей, якi мiстяться у висновках та рiшеннях комiсiї, а також в iнших документах, що готуються 
комiсiєю.  
Винагорода Головi Ревiзiйної комiсiї ПАТ "КБ "Iнвестбанк", у тому числi у натуральнiй формi, 
протягом звiтного року не сплачувалась. 
Змiн посади протягом звiтного перiоду не було. Посадова особа енпогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має. У зв'язку iз реорганiзацiєю АКБ "Iнвестбанк" у ПАТ "КБ "Iнвестбанк" 
посадова особа проводить свою дiяльнiсть на пiдставi рiшення вiд 27.04.2009 № 1 установчих зборiв 
ПАТ "КБ "Iнвестбанк". 
 
*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 
 
6.1.1. Посада 
 Заступник Голови Правлiння 
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Швець Ольга Олексiївна 
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 
 КК 179146 09.12.1998 Київським РВ УМВС України в Одеськiй областi 
6.1.4. Рік народження** 
 1955 
6.1.5. Освіта** 
 Вища, Одеський iнститут народного господарства, 1977 рiк. 
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 
 16 
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 
 Директор Фiлiї АКБ "Iнвестбанк" у м. Одесi 
6.1.8. Опис 
 Заступник Голови Правлiння має повноваження та обов'язки у вiдповiдностi з внутрiшнiм 
Положенням "Про Правлiння ПАТ "КБ "Iнвестбанк". Основною функцiєю Заступника Голови 
Правлiння є безпосереднє керiвництво поточною дiяльнiстю банку у перiод вiдсутностi Голови 
Правлiння, Першого Заступника Голови Правлiння та Заступника Голови Правлiння - начальника 
управлiння внутрiшньобанкiвської безпеки,  постiйне керiвництво структурними пiдроздiлами банку, 
якi пiдпорядковуються їй вiдповiдно до затвердженої структури. Заступник Голови Правлiння 
органiзовує взаємодiю вiддiлiв, окремих працiвникiв банку по виявленню фiнансових операцiй, що 
можуть бути пов'язанi з легалiзацiєю доходiв, отриманих злочинним шляхом чи фiнансуванням 
тероризму та несе  вiдповiдальнiсть за суворе виконання доручених службових обов'язкiв. Заступник 
Голови Правлiння бере участь у засiданнях Правлiння банку, висловлює пропозицiї та, у складi 
Правлiння,  приймає рiшення щодо поточної дiяльностi банку. Заступник Голови Правлiння несе  
персональну вiдповiдальнiсть за прийнятими рiшеннями.  
Протягом звiтного року  Заступнику Голови Правлiння ПАТ "КБ "Iнвестбанк" було виплачено 
винагороду у грошовiй формi у загальнiй сумi 82895,51 грн.  
Призначено на посаду у звязку iз рiшенням Спостережної Ради (протокол б/н вiд 26.02.2009) та за 
наказом Голови Правлiння АКБ "Iнвестбанк" № 45-К вiд 26.02.2009.  Посадова особа непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. У зв'язку iз реорганiзацiєю АКБ "Iнвестбанк" у 
ПАТ "КБ "Iнвестбанк" посадова особа проводить свою дiяльнiсть на пiдставi рiшення вiд 27.04.2009 



 16 

№ 1 установчих зборiв ПАТ "КБ "Iнвестбанк" та наказу № 2-К вiд 05.06.2009. 
 
*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 
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6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 
Кількість за видами акцій 

Посада 

Прізвище, ім'я, 
по батькові 

фізичної особи 
або повне 

найменування 
юридичної особи 

 Паспортні дані 
фізичної особи 
(серія, номер, 
дата видачі, 
орган, який 
видав) або 

ідентифікаційний 
код за ЄДРПОУ 
юридичної особи 

Дата 
внесення до 

реєстру 

Кількіст
ь акцій 
(штук) 

 Від 
загально 
кількості 
акцій (у 

відсотках
) 

Прості 
іменні 

Прості на 
пред’явника 

Привілейо
-вані 

іменні 

Привілейо-
вані на 

предявника 

Член 
Спостережної 
Ради 

Товариство з 
обмеженою 
вiдповiдальнiстю 
"ТЕСА" 

 30586903   06.12.2003  22033354 39,8577 220333
54 

0 0 0 

Член 
Спостережної 
Ради 

Товариство з 
обмеженою 
вiдповiдальнiстю 
"БАБ-IНВЕСТ" 

 33215489   16.12.2004  13446716 24,3247 134467
16 

0 0 0 

Член 
Спостережної 
Ради 

Яблонський 
Сергiй 
Миколайович 

КК 829926 
30.01.2002 
Приморським РВ 
УМВС України в 
Одеськiй областi 

17.04.2007  133 0,0002 133 0 0 0 

Голова 
Спостережної 
Ради 

Теплиць Iгор 
Львович 

КЕ 134135 
05.01.1996 
Приморським РВ 
УМВС України в 
Одеськiй областi 

06.12.2003  3085680 5,5819 308568
0 

0 0 0 

Член 
Спостережної 
Ради 

Солодовнiков 
Валерiй Iванович 

КЕ 458217 
18.11.1996 
Київським РВ 
УМВС України в 
Одеськiй областi 

06.10.2003  328998 0,5954 328998 0 0 0 

Голова Правлiння Резнiченко Олена 
Миколаївна 

КЕ 221759 
27.03.1996 
Суворовським РВ 
ОМУ УМВС 

  0 0 0 0 0 0 
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України в 
Одеськiй областi 

Перший Заступник 
Голови Правлiння 

Шафранова 
Наталiя 
Олександрiвна 

КК 339182 
14.09.1999 
Суворовським РВ 
ОМУ УМВС 
України в 
Одеськiй областi 

  0 0 0 0 0 0 

Заступник Голови 
Правлiння - 
начальник 
управлiння 
внутрiшньобанкiвс
ької безпеки 

Чернявський 
Валерiй 
Михайлович 

КЕ 000003 
05.12.1997 
Приморським РВ 
УМВС України в 
Одеськiй областi 

  0 0 0 0 0 0 

Член Правлiння Павленко Максим 
Вiкторович 

КЕ 962800 
24.02.1988 
Київським РВ 
УМВС України в 
Одеськiй областi 

  0 0 0 0 0 0 

Член Правлiння, 
Головний 
бухгалтер 

Парасiч Олена 
Володимирiвна 

КК 769714 
05.12.2001 
Центральним РВ 
ОМУ УМВС 
України в 
Одеськiй областi 

  0 0 0 0 0 0 

Голова Ревiзiйної 
комiсiї 

Томиловська 
Людмила 
Василiвна 

КЕ 614640 
26.03.1997 
Центральним РВ 
ОМУ УМВС 
України в 
Одеськiй областi 

06.12.2003  4172 0,0075 4172 0 0 0 

Заступник Голови 
Правлiння 

Швець Ольга 
Олексiївна 

КК 179146 
09.12.1998 
Київським РВ 
УМВС України в 
Одеськiй областi 

  0 0 0 0 0 0 

        0 0 0 0 0 0 
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Усього 38899053 70,3674  
388990

53 

0 0 0 

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

7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента 
Кількість за видами акцій 

Найменування 
юридичної особи 

Ідентифікаційни
й код за ЄДРПОУ 

Місцезнаходженн
я 

Дата 
внесення до 

реєстру 

Кількіст
ь акцій 
(штук) 

Від 
загальної 
кількості 
акцій (у 

відсотках
) 

Прості 
іменні 

Прості на 
пред’явника 

Привілейо
-вані 

іменні 

Привілейо-
вані на 

предявника 

Товариство з 
обмеженою 
вiдповiдальнiстю 
"ТЕСА" 

30586903  Одеська обл. -- р-
н 65011 м. Одеса 
вул. Велика 
Арнаутська, б.44 

06.12.2003  22033354 39,8577 220333
54 

0 0 0 

Товариство з 
обмеженою 
вiдповiдальнiстю 
"БАБ - IНВЕСТ" 

33215489  Одеська обл. -- р-
н 65026 м. Одеса 
площа Грецька, 
б.3/4 

16.12.2004  13446716 24,3247 134467
16 

0 0 0 

Кількість за видами акцій 

Прізвище, ім'я, 
по батькові 

фізичної особи* 

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

паспорт** 

Дата 
внесення до 

реєстру 

Кількіст
ь акцій 
(штук) 

Від 
загальної 
кількості 
акцій (у 

відсотках
) 

Прості 
іменні 

Прості на 
пред’явника 

Привілейо
-вані 

іменні 

Привілейо-
вані на 

предявника 

Фiзична особа      10138478 18,3402 101384
78 

0 0 0 

Усього 45618548 82,5226  
456185

48 

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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8. Інформація про загальні збори акціонерів 
чергові позачергові 

Вид загальних зборів 
X  

Дата проведення 27.04.2010 
Кворум зборів 96,2654 
Опис Загальнi збори акцiонерiв скликанi за вимогою Спостережної ради ПАТ "КБ 

"Iнвестбанк", на пiдставi Закону України "Про господарськi  товариства", якою i 
був запропонований перелiк питань Порядку денного. 
 
На Загальних зборах розглядались наступнi питання: 
Питання 1. Затвердження звiту Правлiння за пiдсумками дiяльностi ПАТ "КБ 
"Iнвестбанк" у 2009 роцi. 
Питання 2. Затвердження звiту Спостережної ради за пiдсумками дiяльностi ПАТ 
"КБ "Iнвестбанк" у 2009 роцi. 
Питання 3. Затвердження звiту та висновку Ревiзiйної комiсiї за пiдсумками 
дiяльностi ПАТ "КБ "Iнвестбанк" у 2009 роцi. 
Питання 4. Затвердження звiту та висновкiв зовнiшнього аудитора про результати 
перевiрки рiчної фiнансової звiтностi ПАТ "КБ "Iнвестбанк" за 2009 рiк. 
Питання 5. Затвердження результатiв дiяльностi  ПАТ "КБ "Iнвестбанк" за 2009 
рiк та рiчного звiту. 
Питання 6. Розподiл прибутку i збиткiв ПАТ "КБ "Iнвестбанк" за 2009 рiк. 
Питання 7. Про переведення випуску акцiй ПАТ "КБ "Iнвестбанк" з 
документарної форми iснування в бездокументарну форму (дематерiалiзацiя 
випуску) та затвердження рiшення про дематерiалiзацiю. Визначення Депозитарiя 
та Зберiгача.  
Питання 8. Про припинення дiї договору  на ведення реєстру №107 вiд 01.07.2005, 
укладеного з Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю "Одеський 
реєстраторський центр "ДЮК", та визначення дати припинення ведення реєстру. 
Питання 9. Визначення способу персонального повiдомлення акцiонерiв про 
дематерiалiзацiю. 
Питання 10. Про затвердження змiн до Статуту ПАТ "КБ "Iнвестбанк". 
Питання 11. Про реєстрацiю змiн до Статуту ПАТ "КБ "Iнвестбанк". 
 
За результатами розгляду питань Порядку денного були прийнятi позитивнi 
рiшення за всiма питаннями, а саме було прийнято рiшення: 
- затвердити Звiт Правлiння за пiдсумками господарсько-фiнансової дiяльностi 
ПАТ "КБ "Iнвестбанк" у 2009 роцi та визнати роботу Правлiння банку у 2009 роцi 
задовiльною; 
- затвердити Звiт Спостережної ради за пiдсумками дiяльностi ПАТ "КБ 
"Iнвестбанк" у 2009 роцi; 
- затвердити звiт та висновок Ревiзiйної комiсiї за пiдсумками дiяльностi ПАТ "КБ 
"Iнвестбанк" у 2009 роцi; 
- затвердити звiт та висновок Аудиторської фiрми "Респект" про пiдтвердження 
дiйсностi фiнансового стану ПАТ "КБ "Iнвестбанк" у 2009 роцi та фiнансової 
звiтностi, що складена станом на 31.12.2009 року; 
- затвердити фiнансовий результат дiяльностi банку за 2009 рiк у виглядi 
прибутку  у сумi 4270681,50 гривень (чотири мiльйони двiстi сiмдесят тисяч 
шiстсот вiсiмдесят одна гривня 50 копiйок); 
- затвердити рiчний звiт ПАТ "КБ "Iнвестбанк"; 
- направити прибуток, отриманий за результатами 2009 року в сумi 4270681,50 
гривень (чотири мiльйони двiстi сiмдесят тисяч шiстсот вiсiмдесят одна гривня 50 
копiйок), на формування резервного фонду банку; 
- доручити Правлiнню ПАТ "КБ "Iнвестбанк" здiйснити необхiднi бухгалтерськi 
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операцiї щодо розподiлу прибутку; 
- не розподiляти збитки у зв'язку з їх вiдсутнiстю; 
- перевести випуск простих iменних акцiй ПАТ "КБ "Iнвестбанк", випущених у 
документарнiй формi в бездокументарну форму iснування та затвердити Рiшення 
про дематерiалiзацiю; 
- визначити Депозитарiєм Приватне акцiонерне товариство "Всеукраїнський 
депозитарiй цiнних паперiв"; 
- визначити Зберiгачем Публiчне акцiонерне товариство "Комерцiйний банк 
"Iнвестбанк"; 
- припинити дiю договору на ведення реєстру №107 вiд 01.07.2005, укладеного з 
Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю "Одеський реєстраторський центр 
"ДЮК"; 
- дата припинення ведення реєстру: 28.07.2010; 
- направити акцiонерам персональнi повiдомлення про дематерiалiзацiю 
рекомендованим листом з описом вкладення та повiдомленням про вручення; 
- внести та затвердити змiни до Статуту ПАТ "КБ "Iнвестбанк", з метою 
переведення випуску простих iменних акцiй ПАТ "КБ "Iнвестбанк", випущених у 
документарнiй формi в бездокументарну форму iснування; 
- надiлити Голову Загальних зборiв акцiонерiв Теплиця Iгоря Львовича та Голову 
Правлiння банку Резнiченко Олену Миколаївну повноваженням пiдписати вiд 
iменi акцiонерiв банку змiни до Статуту ПАТ "КБ "Iнвестбанк" та зобов'язати 
Правлiння банку виконати всi необхiднi дiї щодо реєстрацiї змiн до Статуту ПАТ 
"КБ "Iнвестбанк", що пов'язанi iз переведенням випуску простих iменних акцiй 
ПАТ "КБ "Iнвестбанк", випущених у документарнiй формi, в бездокументарну 
форму iснування. 

 
чергові позачергові 

Вид загальних зборів 
 X 

Дата проведення 16.09.2010 
Кворум зборів 96,0579 
Опис Загальнi збори були скликанi з iнiцiативи Спостережної Ради ПАТ "КБ 

"Iнвестбанк" на пiдставi Закону України "Про господарськi  товариства", якою i 
був запропонований перелiк питань Порядку денного. 
 
На Загальних зборах розглядались наступнi питання: 
1. Збiльшення розмiру статутного капiталу ПАТ "КБ "Iнвестбанк" шляхом  
закритого (приватного) розмiщення додаткових акцiй iснуючої номiнальної 
вартостi.  
2. Закрите (приватне) розмiщення акцiй та затвердження рiшення про закрите 
(приватне) розмiщення акцiй. 
3. Призначення Спостережної Ради ПАТ "КБ "Iнвестбанк" уповноваженим 
органом банку iз наданням наступних повноважень: 
   1) затвердження результатiв реалiзацiї акцiонерами свого переважного права на 
придбання акцiй, що пропонуються до розмiщення; 
   2) затвердження результатiв закритого (приватного) розмiщення акцiй та звiту 
про результати закритого (приватного) розмiщення акцiй додаткової емiсiї;  
   3) прийняття рiшення про дострокове закiнчення закритого (приватного) 
розмiщення акцiй (у разi, якщо запланований обсяг акцiй буде розмiщено 
достроково). 
4. Визначення уповноваженої особи банку з наданням їй наступних повноважень: 
   1)здiйснювати персональне повiдомлення всiх акцiонерiв  про прийнятi 
загальними зборами акцiонерiв товариства рiшення про збiльшення розмiру 
статутного капiталу та розмiщення акцiй; 
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   2)отримувати вiд акцiонерiв письмовi пiдтвердження про вiдмову вiд 
використання свого переважного права на придбання акцiй, вiдповiдно до яких 
прийняте рiшення про розмiщення (у разi, якщо це буде передбачено умовами 
розмiщення акцiй); 
   3)проводити дiї щодо реалiзацiї акцiонерами свого переважного права на 
придбання акцiй, вiдповiдно до яких прийнято рiшення про розмiщення; 
   4)здiйснювати дiї щодо розмiщення акцiй. 
5. Схвалення проекту змiн до Статуту ПАТ "КБ "Iнвестбанк". 
 
За результатами розгляду питань Порядку денного були прийнятi позитивнi 
рiшення за чотирма питаннями, а саме було прийнято рiшення: 
- затвердити рiшення про збiльшення статутного капiталу ПАТ "КБ "Iнвестбанк" 
на 14 000 000 (чотирнадцять мiльйонiв) гривень до розмiру 69 280 000 (шiстдесят 
дев'ять мiльйонiв двiстi вiсiмдесят тисяч) гривень, шляхом закритого (приватного) 
розмiщення додаткових акцiй iснуючої номiнальної вартостi - 1 (Одна) гривня у 
розмiрi 14 000 000 (чотирнадцять мiльйонiв) штук за рахунок додаткових 
грошових внескiв акцiонерiв (розмiщення серед iнших iнвесторiв (крiм 
акцiонерiв) не вiдбувається); 
- затвердити рiшення про закрите (приватне) розмiщення акцiй у кiлькостi 14 000 
000 (чотирнадцять мiльйонiв) штук; 
- надiлити Спостережну раду ПАТ "КБ "Iнвестбанк" наступними 
повноваженнями: 
   1) затвердження результатiв реалiзацiї акцiонерами свого переважного права на 
придбання акцiй, що пропонуються до розмiщення; 
   2) затвердження результатiв закритого (приватного) розмiщення акцiй та звiту 
про результати закритого (приватного) розмiщення акцiй додаткової емiсiї;  
   3) прийняття рiшення про дострокове закiнчення закритого (приватного) 
розмiщення акцiй (у разi, якщо запланований обсяг акцiй буде розмiщено 
достроково та повнiстю оплачено), але не ранiше першого дня другого етапу 
розмiщення.  
У разi недосягнення запланованого рiвня розмiщення акцiй, Загальнi збори 
акцiонерiв затверджують результати закритого (приватного) розмiщення акцiй та 
звiт про результати; 
- визначити уповноваженою особою Голову Правлiння ПАТ "КБ "Iнвестбанк" 
Резнiченко Олену Миколаївну, якiй надаються наступнi повноваження: 
   1) здiйснювати персональне повiдомлення всiх акцiонерiв про прийнятi 
загальними зборами акцiонерiв товариства рiшення;  
   2) проводити дiї щодо реалiзацiї акцiонерами свого переважного права на 
придбання акцiй, вiдповiдно до яких прийнято рiшення про розмiщення, 
приймаючи заявки вiд акцiонерiв, якi бажають придбати акцiї, якi розмiщуються 
шляхом додаткової емiсiї; 
   3) здiйснювати дiї щодо розмiщення акцiй; 
- за 5-м питанням порядку денного було приняте рiшення не розглядати на цих 
Загальних Зборах та перенести розгляд цього питання на Загальнi збори 
акцiонерiв, якi будуть проведенi пiсля розмiщення акцiй. 
 
 

 
чергові позачергові 

Вид загальних зборів 
 X 

Дата проведення 27.12.2010 
Кворум зборів 95,5906 
Опис Загальнi збори були скликанi з iнiцiативи Спостережної Ради ПАТ "КБ 
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"Iнвестбанк" на пiдставi Закону України "Про господарськi  товариства", якою i 
був запропонований перелiк питань Порядку денного 
 
На Загальних зборах розглядались наступнi питання: 
Питання 1. Про затвердження змiн до Статуту ПАТ "КБ "Iнвестбанк". 
Питання 2. Про реєстрацiю змiн до Статуту ПАТ "КБ "Iнвестбанк". 
 
За результатами розгляду питань Порядку денного були прийнятi позитивнi 
рiшення за всiма питаннями, а саме було прийнято рiшення: 
- внести та затвердити змiни до Статуту ПАТ "КБ "Iнвестбанк", що пов'язанi iз 
збiльшенням статутного капiталу та iншi змiни; 
- надiлити Голову Загальних зборiв акцiонерiв Теплиця Iгоря Львовича та Голову 
Правлiння банку Резнiченко Олену Миколаївну повноваженням пiдписати вiд 
iменi акцiонерiв банку змiни до Статуту ПАТ "КБ "Iнвестбанк" та зобов'язати 
Правлiння ПАТ "КБ "Iнвестбанк" виконати всi необхiднi дiї щодо реєстрацiї змiн 
до Статуту ПАТ "КБ "Iнвестбанк", що пов'язанi iз збiльшенням статутного 
капiталу та уточненнями положень статуту щодо виплати дивiдендiв. 

 
10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 
ім" я та по батькові фізичної особи 

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю "Одеський 

реєстраторський центр "ДЮК" 
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 32352296 
Місцезнаходження  Одеська обл. -- р-н 65033 Одеса вул. 

Василя Стуса, б. 2/1 
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності 

020665 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 
документ 

Державна комiсiя з цiнних паперiв та 
фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 05.04.2006 
Міжміський код та телефон 048 7282374 
Факс 048 7282374 
Вид діяльності Ведення реєстрiв власникiв iменних 

цiнних паперiв 
Опис Здiйснював ведення реєстру цiнних 

паперiв ПАТ "КБ "Iнвестбанк", як 
емiтента акцiй до 28.07.2010 року. 

 
Повне найменування юридичної особи або прізвище, 
ім" я та по батькові фізичної особи 

Приватне акцiонерне товариство 
"Всеукраїнський депозитарiй цiнних 

паперiв" 
Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35917889 
Місцезнаходження  м.Київ -- р-н 04107 Київ вул. 

Тропiнiна, б.7-г 
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності 

498004 

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 
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Міжміський код та телефон 044 5854240 
Факс 044 5854240 
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю 

цiнних паперiв 
Опис Обслуговує рахунок у цiнних  паперах 

ПАТ "КБ "Iнвестбанк", як емiтента 
цiнних паперiв та рахунок ПАТ "КБ 

"Iнвестбанк", як зберiгача цiнних 
паперiв.  

 
Повне найменування юридичної особи або прізвище, 
ім" я та по батькові фізичної особи 

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма 

"Респект" 
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 20971605 
Місцезнаходження  Одеська обл. -- р-н 65082 Одеса пров. 

Маяковського буд. 1/10 
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності 

0135 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 
документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001 
Міжміський код та телефон 048 7288216 
Факс 048 7286095 
Вид діяльності Аудиторська дiяльнiсть 
Опис Здiйснює зовнiшнi аудиторськи 

перевiрки фiнансово - господарської 
дiяльностi ПАТ "КБ "Iнвестбанк" 

 
Повне найменування юридичної особи або прізвище, 
ім" я та по батькові фізичної особи 

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю "Кредит - Рейтинг" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 31752402 
Місцезнаходження  м.Київ -- р-н 04070 Київ вул. Верхнiй 

Вал, б.72 
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності 

 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 
документ 

 

Дата видачі ліцензії або іншого документа  
Міжміський код та телефон 044 4902550 
Факс 044 4902554 
Вид діяльності  
Опис Номер лiцензiї, дата видачi лiцензiї та 

вид дiяльностi вiдсутнi, оскiльки 
надання послуг щодо визначення 
рейтингу цiнних паперiв (емiтента 

цiнних паперiв) не є об'єктом 
лiцензування. Здiйснював визначачення 
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та оновлення рейтингу боргових цiнних 
паперiв, емiтентом яких був ПАТ "КБ 

"Iнвестбанк". 
 
Повне найменування юридичної особи або прізвище, 
ім" я та по батькові фізичної особи 

Акцiонерне товариство "Українська 
пожежно - страхова компанiя" 

Організаційно-правова форма Відкрите акціонерне товариство 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 20602681 
Місцезнаходження  Київська обл. -- р-н 08500 Фастiв пл. 

Перемоги, б.1 
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності 

239034, 239035 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 
документ 

Мiнiстерство фiнансiв України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 11.06.1999 
Міжміський код та телефон 044 4636421 
Факс 044 4171615 
Вид діяльності Страхова дiяльнiсть 
Опис Зазначено номера та дати лiцензiй, на 

пiдставi яких страхова компанiя надає 
ПАТ "КБ "Iнвестбанк" послуги щодо 

страхування майна, що належить банку 
та здiйснює страхування застави, яка 
надається клiєнтами банку у якостi 
забезпечення повернення кредитiв. 
Крiм зазначених лiцензiй, страхова 

компанiя має усi необхiднi лiцензiї для 
здiйснення будь-яких видiв 

страхування, передбачених чинним 
законодавством, на територiї України.  

 
Повне найменування юридичної особи або прізвище, 
ім" я та по батькові фізичної особи 

Приватне акцiонерне товариство 
"Фондова бiржа ПФТС" 

Організаційно-правова форма Фондова бiржа 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 21672206 
Місцезнаходження  м.Київ -- р-н 01133 Київ вул. Щорса, 31 
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності 

390872 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 
документ 

Державна комiсiя з цiнних паперiв та 
фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 21.01.2010 
Міжміський код та телефон 044 5228808 
Факс 044 5228553 
Вид діяльності Дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на 

фондовому ринку 
Опис Банк має доступ до торгiвельної 

системи PFTS Trade SE ПрАТ "ФБ 
"ПФТС". 

 
Повне найменування юридичної особи або прізвище, 
ім" я та по батькові фізичної особи 

Професiйна асоцiацiя реєстраторiв та 
депозитарiїв 
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Організаційно-правова форма Асоцiацiя 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 24382704 
Місцезнаходження  м.Київ -- р-н 01601 Київ вул. 

Воровського, б.22, оф.512 
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності 

1 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 
документ 

Державна комiсiя з цiнних паперiв та 
фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 09.06.1998 
Міжміський код та телефон 044 2350246 
Факс 044 2351082 
Вид діяльності Дiяльнiсть саморегулiвної органiзацiї 

на ринку цiнних паперiв України 
Опис ПАТ "КБ "Iнвестбанк" як зберiгач є 

членом асоцiацiї "ПАРД", користується 
iнформацiйними ресурсами асоцiацiї. 

 
Повне найменування юридичної особи або прізвище, 
ім" я та по батькові фізичної особи 

Асоцiацiя "Українськi фондовi 
торговцi" 

Організаційно-правова форма Асоцiацiя 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 33338204 
Місцезнаходження  Дніпропетровська обл. -- р-н 49000 

Днiпропетровськ вул. Ленiна, б.30 
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності 

3 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 
документ 

Державна комiсiя з цiнних паперiв та 
фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 22.05.2009 
Міжміський код та телефон 056 3739793 
Факс 056 3739782 
Вид діяльності Дiяльнiсть саморегулiвної органiзацiї 

на ринку цiнних паперiв на територiї 
України 

Опис ПАТ "КБ "Iнвестбанк" як торговець для 
виконання лiцензiйних умов 

впровадження дiяльностi з торгiвлi 
цiнними паперами є членом асоцiацiї 
"УФТ", користується iнформацiйними 

ресурсами. 
 
Повне найменування юридичної особи або прізвище, 
ім" я та по батькові фізичної особи 

Публiчне акцiонерне товариство 
"Українська бiржа" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 36184092 
Місцезнаходження  Київська обл.  01004 Київ вул. 

Шовковична, буд 42-44 
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності 

399339 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 
документ 

Державна комiсiя з цiнних паперiв та 
фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 22.10.2010 
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Міжміський код та телефон 044 4957474 
Факс 044 4957473 
Вид діяльності Дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на 

фондовому ринку 
Опис ПАТ "КБ "Iнвестбанк" є членом ПАТ 

"Українська бiржа", здiйснює дiлерську 
дiяльнiсть та надає брокерськи послуги 
за допомогою торгiвельної системи 

ПАТ "Українська бiржа". 
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11. Відомості про цінні папери емітента 
11.1. Інформація про випуски акцій 

Дата 
реєстрації 
випуску 

Номер 
свідоцтва 

про 
реєстрацію 

випуску 

Найменування органу, що 
зареєстрував випуск 

Міжнарод
ний 

ідентифік
аційний 
номер 

Тип 
цінного 
папера 

Форма 
існування 
та форма 
випуску 

Номіналь
на 

вартість 
(грн.) 

Кількість 
акцій 

(штук) 

Загальн
а 

номінал
ьна 

вартість 
(грн.) 

Частка у 
статутно

му 
капіталі 

(у 
відсотках

) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

07.08.2009 231/1/09 Державна комiсiя з цiнних 
паперiв та фондового ринку 

UA 
150317100

1 

 Документар
на Іменні 

1,000 43280000 43 280 0
00,000 

100 

Опис 
Торгiвля акцiями на фiнансових ринках України не здiйснювалась. Акцiї не знаходяться  у бiржовому списку будь-якої бiржi. Мета 
емiсiї: збiльшення статутного капiталу. Закритий спосiб розмiщення. 

02.02.2010 285/1/09 Державна комiсiя з цiнних 
паперiв та фондового ринку 

UA 
150317100

1 

 Документар
на Іменні 

1,000 55280000 55 280 0
00,000 

100 

Опис 
Торгiвля акцiями на фiнансових ринках України не здiйснювалась. Акцiї не знаходяться  у бiржовому списку будь-якої бiржi. Мета 
емiсiї: збiльшення статутного капiталу. Закритий спосiб розмiщення. 

03.06.2010 331/1/10 Державна комiсiя з цiнних 
паперiв та фондового ринку 

UA 
150317100

1 

 Бездокумент
арна Іменні 

1,000 55280000 55 280 0
00,000 

100 

Опис 
Торгiвля акцiями на фiнансових ринках України не здiйснювалась. У 2011 роцi планується включення акцiй до бiржового списку ПАТ 
"Українська бiржа". Мета емiсiї: збiльшення статутного капiталу. Закритий спосiб розмiщення. 
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11.5. Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів 
Загальна кількість замовлених бланків сертифікатів цінних 
паперів (штук) 

300 

у тому числі: 
- сертифікатів акцій 

300 

- сертифікатів облігацій 0 
- сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів) 
Загальна кількість виданих власникам сертифікатів цінних 
паперів (штук) 

220 

у тому числі: 
- сертифікатів акцій 

220 

- сертифікатів облігацій 0 
- сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів) 
Кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів 
(штук) у звітному періоді 

4 

у тому числі: 
- сертифікатів акцій 

4 

- сертифікатів облігацій 0 
- сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів) 

 
12. Опис бізнесу 

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) 
Публiчне акцiонерне товариство "Комерцiйний банк "Iнвестбанк" зареєстровано Нацiональним 
банком України в книзi реєстрацiї банкiв 31 березня 1992 року пiд номером 95, здiйснює свою 
дiяльнiсть на пiдставi лiцензiї № 98 вiд 17.06.2009 року i дозволу № 98-4 вiд 19.10.2009 року. ПАТ 
"КБ "Iнвестбанк" є правонаступником прав та обов'язкiв Акцiонерного комерцiйного банку  
"Iнвестбанк", який було створено на пiдставi рiшення зборiв засновникiв (протокол установчих зборiв 
засновникiв вiд 29 листопада 1997р.) шляхом реорганізації (перетворення) Одеського комерційного 
банку «Інвестбанк» - товариства з обмеженою відповідальністю, створеного згідно рішення учасників 
(протокол №1 від 03 січня 1992 р.).  На виконання вимог ст.6 Закону "Про банки i банкiвську 
дiяльнiсть" та прикiнцевих положень Закону України "Про внесення змiн до деяких законодавчих 
актiв щодо форми створення банкiв та розмiру статутного капiталу", 05 червня 2009 року 
Акцiонерний комерцiйний банк "Iнвестбанк" перетворено у Публiчне акцiонерне товариство 
"Комерцiйний банк "Iнвестбанк" (рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Акцiонерного комерцiйного 
банку "Iнвестбанк" (протокол № 32 вiд 27.04.2009) i рiшенням Установчих зборiв Банку (протокол №1 
вiд 27.04.2009).   
Повна назва Банку: Публiчне акцiонерне товариство "Комерцiйний банк "Iнвестбанк". Скорочена 
назва Банку: ПАТ "КБ "Iнвестбанк". Юридична адреса Банку та фактичне мiсцезнаходження 
головного офiсу: Одеса, вул. Велика Арнаутська, 2 "б", м. Одеса, Україна, 65125. 
 Протягом звiтного перiоду злиття, приєднання, подiлу, видiлення  Банку не вiдбувалось. 
 
Організаційна структура 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 
Банк проводить свою дiяльнiсть у вiдповiдностi до структури, яка затверджена Спостережною Радою.  
До структурних пiдроздiлiв Банку вiдносяться: фiлiя, вiддiлення, управлiння, вiддiли, сектори, якi 
забезпечують здiйснення Банком поточної дiяльностi. 
Банк у своїй структурi має одну Фiлiю -- Фiлiю ПАТ "КБ "Iнвестбанк" у м. Одесi, що розташована за 
адресою: м. Одеса, вул. Грецька, буд. 45, та 14 вiддiлень, якi здiйснюють свою дiяльнiсть та територiї 
Одеського регiону за наступними адресами:   
вiддiлення № 1 -- м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, буд. 2Б;  
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вiддiлення № 3 -- м. Одеса, вул. Грецька, буд. 45;   
вiддiлення № 5 -- м. Одеса, вул. Ак.Заболотного, буд. 38а;  
вiддiлення № 6 -- м. Одеса, вул. М.Грушевського, буд. 49;  
вiддiлення № 7 -- м. Одеса, Фонтанська дорога, буд. 51;  
вiддiлення № 8 -- м.Одеса, вул. В.Стуса, буд.1;  
вiддiлення № 9 -- м. Одеса, вул. Просьолочна, буд. 10а;  
вiддiлення № 10 -- м. Одеса, пр-т М.Жукова, буд. 47,корп.3;  
вiддiлення № 11 -- м.Одеса, вул. Довженка, буд. 6"А";  
вiддiлення № 12 -- Одеська обл., Овiдiопольський р-н, с. Сухий Лиман, вул. Миколаївська, буд. 21.  
вiддiлення № 14 -- Одеська обл., м. Iллiчiвськ, вул. Т. Шевченка, буд. 3; 
вiддiлення № 15 --  Одеська обл., м. Iллiчiвськ, вул. Корабельна, буд. 5/2-Н; 
вiддiлення № 16 -- Одеська обл., Овiдiопольський р-н, смт. Авангард, вул. Базова, 13; 
вiддiлення № 17 - Одеська обл., Бiлгород - Днiстровський р-н, смт. Затока, вул. Приморська, буд.63; 
вiддiлення № 18 - м. Одеса, вул. Щорса, буд. 144; 
вiддiлення № 19 - м. Одеса, вул. Чорноморського козацтства, буд. 68; 
вiддiлення № 20 - м. Одеса, вул. Новощепний ряд, буд. 25; 
вiддiлення № 21 - м. Одеса, Варненська, буд. 3-Б. 
Протягом звiтного року значних змiн у органiзацiйнiй струтктурi емiтента не вiдбувалося. 
Банк має власний баланс, кореспондентськи рахунки у банкiвських установах, у тому числi у 
Нацiональному банку України, власну печатку, логотип та iншi атрибути зi звоєю фiрмовою 
символiкою. 
 
 
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного 
періоду, умови та результати цих пропозицій 
Протягом 2010 року Банк не отримував будь - яких пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб.  
 
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості 
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 
1. Банк в процесi дiяльностi щорiчно, до початку нового календарного року затверджує Положення 
про облiкову полiтику на наступний фiнансовий рiк. Внесення змiн до Положення про облiкову 
полiтику банку протягом року, як правило, не допускається (окрiм випадкiв iстотних змiн у дiяльностi 
або правовiй базi).  У Положеннi Про облiкову полiтику Банком визначаються  основнi методи оцiнки 
активiв та зобов'язань, порядок проведення iнвентаризацiї, порядок застосування в облiку принципу 
нарахування доходiв та витрат, формування та використання резервних та страхових фондiв, порядок 
фiнансування /бюджетування/ структурних пiдроздiлiв, принципи оцiнки та облiку цiнних паперiв у 
портфелях банку, порядок здiйснення внутрiшнього контролю у процесi дiяльностi банку, вимоги до 
складання фiнансової звiтностi, порядок вiдображення в облiку основних операцiй Банку.  
Протягом 2010 року дiяльнiсть Банку у частинi облiку операцiй здiйснювалась на пiдставi облiкової 
полiтики, яка була затверджена наказом Голови Правлiння Банку № 133 - П  вiд 31 грудня 2009 року, 
суттєвих змiн у облiковiй полiтицi та виправлення  суттєвих помилок ранiше складеної фiнансової 
звiтностi протягом звiтного року не вiдбувалось.   
 
2. Активи i зобов'язання  у фiнансовiй звiтностi облiковувались Банком у 2010 роцi приоритетно за 
вартiстю їх придбання чи виникнення (за первiсною або поточною вартiстю). 
При облiку за первiсною (iсторичною) вартiстю активи визнавались за сумою фактично сплачених за 
них коштiв, а зобов'язання - за сумою мобiлiзованих коштiв в обмiн на зобов'язання. 
При облiку за поточною (ринковою) вартiстю активи визнавались 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. 
Приведення вартостi активiв у вiдповiднiсть iз ринковою здiйснювалось шляхом їх переоцiнки. 
 
3. Всi банкiвськi операцiї за 2010 рiк зареєстрованi на рахунках бухгалтерського облiку. При веденнi 
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бухгалтерського облiку за здiйсненими операцiями Банк дотримувався принципiв обачливостi i 
безперервностi. При складаннi рiчного фiнансового звiту Банк дотримувався принципiв прийнятнiстi 
вхiдного балансу, вiдкритостi та суттєвостi.  
  
4. У 2010 роцi дiяли такi строки корисного використання та норми i методи нарахування амортизацiї 
за основними засобами: 
Будiвлi - 50 рокiв, 2%, прямолiнейний метод; споруди - 25 рокiв, 4%, прямолiнейний метод; лiнiї 
корпоративної мережi зв'язку - 5 рокiв, 20%, прямолiнiйний метод; автомобiлi - 8 рокiв, 12,5 %, метод 
прискореного зменшення залишкової вартостi; комп'ютерне, касове обладнання, обладнання для 
пластикових карт  - 5 рокiв, 20%, прямолiнiйний метод; АТС, телефоннi апарати, факси - 4 роки, 25%, 
прямолiнiйний метод; мобiльнi телефони - 4 роки, 25 %, метод прискореного зменшення залишкової 
вартостi; офiсне обладнання, меблi- 5-10 рокiв, 10-20% ( у залежностi вiд пiдгрупи обладнання), 
прямолiнiйний метод. 
Для малоцiнних необоротних матерiальних активiв амортизацiя нараховувалась у розмiрi 100% при 
введеннi в експлуатацiю. 
У звiтному 2010 роцi методи нарахування амортизацiї по основним засобам не змiнювалися,  строки 
корисного використання основних засобiв залишалися без змiн. 
Амортизацiя по нематерiальним активам у 2010 роцi нараховувалась на протязi cтроку використання 
за допомогою прямолiнiйного метода. Методи та норми амортизацiї нематерiальних активiв у 
звiтному роцi не змiнювались. 
Строк корисного використання нематерiальних активiв Банком визначався самостiйно та становив: 
- програмне забезпечення, лiцензiї -  4 роки, норма амортизацiї 25%; 
- антивiруснi лiцензiї - 13 мiсяцiв, норма амортизацiї 92,3%. 
 
5. Вартiсть монетарних активiв та зобов'язань, врахованих в iноземнiй валютi, перераховувалась в 
нацiональну валюту за офiцiйним курсом гривнi до iноземних валют на момент складання балансу. 
Вартiсть немонетарних активiв та зобов'язань, врахованих в  iноземнiй валютi, фiксувалась в 
нацiональнiй валютi за офiцiйним курсом гривнi до iноземних валют на дату здiйснення операцiї, та у 
подальшому не перераховувалась. 
 
6. Доходи i витрати визнавались за такими умовами:  
 - визнання реальної заборгованостi за активами та зобов'язаннями банку;  
 - фiнансовий результат операцiї, пов'язаної з наданням (отриманням) послуг, має бути точно 
визначений.  
 Доходи i витрати, що виникали у результатi операцiй, визначалися договором мiж її учасниками або 
iншими документами, оформленими згiдно з вимогами чинного законодавства України.  
 Доходи i витрати визнавались за кожним видом дiяльностi (операцiйної, iнвестицiйної, фiнансової) 
банку.  
Фiнансова звiтнiсть складалась на основi даних бухгалтерського облiку.  
 
Текст аудиторського висновку 
Аудиторська фiрма "Респект" у виглядi товариства з обмеженою дiяльнiстю на пiдставi договору вiд 
25 сiчня 2011 року № 5 провела аудит фiнансової звiтностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "IНВЕСТБАНК" (далi - Банк), за станом на кiнець дня 31 
грудня 2010 року у складi Балансу, Звiту про фiнансовi результати. 
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу 
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне представлення цiєї рiчної 
фiнансової звiтностi, що пiдготовлена у вiдповiдностi до Нацiональних Положень (стандартiв) 
бухгалтерського облiку, Iнструкцiї про порядок складання та оприлюднення фiнансової звiтностi 
банкiв України (затверджена постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 27 грудня 2007 
року № 480 iз змiнами i доповненнями) та iнших вимог i рекомендацiй Нацiонального банку України. 
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання 
внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв, що не 
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мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилок; вибiр та застосування вiдповiдної 
облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок, що вiдповiдають обставинам. 
Вiдповiдальнiсть аудитора 
Нашою вiдповiдальнiстю є надання висновку щодо цих фiнансових звiтiв на основi результатiв нашої 
аудиторської перевiрки. Ми провели аудиторську перевiрку у вiдповiдностi до вимог Закону України 
"Про аудиторську дiяльнiсть" та Мiжнародних стандартiв аудиту, етики та впевненостi, прийнятих в 
якостi нацiональних стандартiв аудиту в Українi, а також з врахуванням вимог та рекомендацiй 
Нацiонального банку України щодо проведення аудиторських перевiрок банкiв України. 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. 
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказiв стосовно 
сум та їх розкриття у фiнансових звiтах. 
Вiдбiр процедур залежить вiд судження аудитора. До таких процедур входить i оцiнка ризикiв 
суттєвих викривлень фiнансових звiтiв внаслiдок шахрайства i помилок. Виконуючи оцiнку цих 
ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються пiдготовки та достовiрного 
представлення фiнансових звiтiв, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають 
обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта 
господарювання. Аудит включає також i оцiнку вiдповiдностi використаної 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. 
 
ВИСНОВОК 
Ми висловлюємо безумовно - позитивну думку про вiдповiднiсть фiнансової звiтностi банку станом 
на кiнець дня 31 грудня 2010 року дiйсному фiнансовому стану Банку . 
Ми пiдтверджуємо, що фiнансова звiтнiсть банку станом на кiнець дня 31 грудня 2010 року складена 
вiдповiдно до законодавства України, Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, Нацiональних 
положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, нормативно-правових актiв Нацiонального банку 
України та  достовiрно, в усiх суттєвих аспектах, вiдображає дiйсний фiнансовий стан банку станом 
на кiнець дня 31 грудня 2010 року. 
 
Генеральний директор 
Аудиторської фiрми "Респект"       Швець О.О. 
 
Аудитор          Швець Ю.А. 
сертифiкат аудитора банкiв № 0047 
 
28 сiчня 2011 року 
мiсто Одеса, Україна 
  
АУДИТОРСЬКА ФIРМА 
РЕСПЕКТ 
Свiдоцтво Аудиторської палати України 
про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв № 0135 
 
АУДИТОРСЬКИЙ ЗВIТ 
про достовiрнiсть бухгалтерської звiтностi та аналiз фiнансового стану 
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "IНВЕСТБАНК" 
 
Ми провели перевiрку ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК 
"IНВЕСТБАНК" (далi - Банк) за станом на кiнець дня 31 грудня 2010 року вiдповiдно до вимог 
нормативiв аудиту, що дiють в Українi, якi передбачають, що вона планується i здiйснюється з метою 
пiдтвердження iнформацiї про бухгалтерський та фiнансовий стан, а також збирання достатньої 
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iнформацiї про те, що звiти Банку, який перевiряється, не мiстять суттєвих помилок, i скласти за ними 
висновок про його реальне фiнансове становище. Застосовуючи тестування, ми перевiрили 
iнформацiю, яка пiдтверджує цифровий матерiал, на якому ґрунтується звiтнiсть. Пiд час перевiрки 
дослiджено бухгалтерськi принципи оцiнки матерiальних статей балансу, використанi керiвництвом 
Банку: оцiнка основних засобiв, матерiалiв, МШП тощо. 
Вважаємо, що зiбрана iнформацiя є достатньою для складання аудиторського висновку. 
 
1. Iнформацiя про аудиторську фiрму: 
- повне найменування юридичної особи: Аудиторська фiрма "Респект" у виглядi товариства з 
обмеженою вiдповiдальнiстю; 
- iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ 20971605; 
- мiсцезнаходження: 65082, м. Одеса, провулок Маяковського 1, кв.10; 
- реєстрацiйнi данi: Свiдоцтво про державну реєстрацiю юридичної особи Серiя А01 №503025, 
дата проведення реєстрацiї - 18.03.1994, мiсце проведення реєстрацiї - Виконавчий Комiтет Одеської 
Мiської Ради, номер запису в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб 15561070002011120. 
- Свiдоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв №0135 видане Рiшенням 
Аудиторської палати України за №98 вiд 26 сiчня 2001 року дiйсне до 4 листопада 2015 року. 
- Свiдоцтво Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку про внесення до реєстру 
аудиторiв, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ, що здiйснюють 
дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв серiя АБ 000201  реєстрацiйний номер 227 зi строком дiї з 
10.12.2010, до 04.11.2015. 
- аудитор Швець О.О. (сертифiкат аудитора №005981 серiя "А" (рiшення Аудиторської палати 
України №152 вiд 19.07.2005, сертифiкат дiйсний до 19.07.2015). 
- аудитор Швець Ю.А. (сертифiкат аудитора банкiв №0047, рiшення Аудиторської палати 
України №207/2 вiд 29.10.2009, термiн чинностi сертифiкату до 1.01.2015). 
 
Згiдно з договором № 5 вiд 25.01.2011 року Аудиторська фiрма "Респект" провела незалежний аудит 
фiнансової звiтностi Банку за станом на кiнець дня 31 грудня 2010 року. 
Перевiрку проведено вибiрковим методом за адресою: Україна, 65125, м. Одеса, вул. Велика 
Арнаутська, буд. 2"Б", у термiн з 20.01.2011 року по 27.01.2011 року. 
 
2. Початковий параграф аудиторського висновку: 
Перелiк перевiрених фiнансових звiтiв:  баланс, звiт про фiнансовi результати за станом на кiнець дня 
31 грудня  2010 року. 
 
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу  
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне представлення цiєї рiчної 
фiнансової звiтностi, що пiдготовлена у вiдповiдностi до Нацiональних Положень (стандартiв) 
бухгалтерського облiку, Iнструкцiї про порядок складання та оприлюднення фiнансової звiтностi 
банкiв України (затверджена постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 27 грудня 2007 
року № 480 iз змiнами i доповненнями) та iнших вимог i рекомендацiй Нацiонального банку України. 
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання 
внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв, що не 
мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилок; вибiр та застосування вiдповiдної 
облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок, що вiдповiдають обставинам.  
 
Вiдповiдальнiсть аудитора  
Нашою вiдповiдальнiстю є надання висновку щодо цих фiнансових звiтiв на основi результатiв нашої 
аудиторської перевiрки. Ми провели аудиторську перевiрку у вiдповiдностi до вимог Закону України 
"Про аудиторську дiяльнiсть" та Мiжнародних стандартiв аудиту, етики та впевненостi, прийнятих в 
якостi нацiональних стандартiв аудиту в Українi, а також з врахуванням вимог та рекомендацiй 
Нацiонального банку України щодо проведення аудиторських перевiрок банкiв України. Цi стандарти 
вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської 
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перевiрки для отримання достатньої впевненостi , що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень. 
 
3. Посилання на МСА або вiдповiднi нацiональнi стандарти i практику, згiдно  з якими проведено 
аудиторську перевiрку. 
 
Аудиторська перевiрка була спланована i пiдготовлена з достатнiм рiвнем впевненостi про те, що 
фiнансова звiтнiсть не має суттєвих помилок та здiйснена у вiдповiдностi з вимогами Закону України 
"Про аудиторську дiяльнiсть", Нацiональних стандартiв аудиту з урахуванням Мiжнародних норм та 
стандартiв, а саме: стандарту 700, 701, 710, 720, 800, а також Законiв України "Про державне 
регулювання ринку цiнних паперiв в Українi", "Про цiннi папери та фондовий ринок", "Про 
акцiонернi товариства" та iнших законодавчих актiв. 
Цi законодавчi акти вимагають, щоб планування та проведення незалежного аудиту було спрямоване 
на одержання розумних пiдтверджень щодо вiдсутностi у фiнансовiй звiтностi суттєвих помилок, а 
також достатню кiлькiсть свiдоцтв про наявнiсть i водночас вiдсутнiсть суттєвих помилок та 
вiдхилень у даних фiнансової звiтностi. 
 
4. Опис роботи, виконаної аудитором 
 
Пiд час незалежного аудиту зроблено дослiдження шляхом тестування доказiв на обґрунтування сум 
та iнформацiї, розкритих у фiнансовому звiтi, а також оцiнку вiдповiдностi застосованих принципiв 
облiку нормативним вимогам щодо органiзацiї бухгалтерського облiку та звiтностi в Українi, чинним 
протягом перiоду перевiрки. На нашу думку, проведена незалежна аудиторська перевiрка забезпечує 
розумну основу для аудиторського висновку. Фiнансова звiтнiсть складається в нацiональнiй валютi 
України - гривнi (данi у фiнансовiй звiтностi приведенi з округленням до тис.грн). 
 
Незалежний аудитор вiдмiчає повноту та вiдповiднiсть фiнансової звiтностi Банку встановленим 
нормативам бухгалтерського облiку в Українi згiдно Закону України "Про бухгалтерський облiк та 
фiнансову звiтнiсть в Українi". Незалежний аудитор пiдтверджує наявнiсть та незмiннiсть облiкової 
полiтики Банку за перiод, що перевiряється.  
 
Незалежний аудитор пiдтверджує правильнiсть, класифiкацiї та оцiнки активiв у бухгалтерському 
облiку Банку. Актив вiдображається в балансi за умови, що оцiнка його достовiрно визначена i 
очiкується отримання в майбутньому економiчних вигод, пов'язаних з його використанням. 
 
Незалежний аудитор пiдтверджує реальнiсть розмiру зобов'язань у фiнансовiй звiтностi Банку та 
пiдтверджує факт проведення iнвентаризацiї зобов'язань за звiтний перiод. 
 
Незалежний аудитор пiдтверджує правильнiсть та адекватнiсть визначення власного капiталу Банку, 
його структури та призначення. 
Незалежний аудитор пiдтверджує реальнiсть та точнiсть фiнансових результатiв дiяльностi Банку, 
вiдображених у фiнансовiй звiтностi. 
 
Незалежний аудитор пiдтверджує вiдповiднiсть даних фiнансової звiтностi Банку даним облiку та 
вiдповiднiсть даних окремих форм звiтностi один одному 
 
5. Думку аудитора щодо фiнансових звiтiв 
 
Вiдбiр процедур залежить вiд судження аудитора. До таких процедур входить i оцiнка ризикiв 
суттєвих викривлень фiнансових звiтiв внаслiдок шахрайства i помилок. Виконуючи оцiнку цих 
ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються пiдготовки та достовiрного 
представлення фiнансових звiтiв, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають 
обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта 
господарювання. Аудит включає також i оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, 
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прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального представлення 
фiнансових звiтiв. 
Ми вважаємо, що отримали достатнi та вiдповiднi аудиторськi докази для висловлення нашої думки. 
Ми надаємо безумовно-позитивну думку про вiдповiднiсть фiнансової звiтностi банку станом на 
кiнець дня 31 грудня 2010 року дiйсному фiнансовому стану банку . 
Ми пiдтверджуємо, що фiнансова звiтнiсть достовiрно, повно та у всiх суттєвих аспектах, вiдображає 
фiнансовий стан Банку станом на кiнець дня 31 грудня 2010 року та зроблена у вiдповiдностi до 
чинного законодавства України, Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, Нацiональних 
положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, нормативно-правових актiв Нацiонального банку 
України. 
Фiнансовi звiти пiдготовленi та представленi у вiдповiдностi до конкретних вимог застосованої 
концептуальної основи фiнансової звiтностi щодо окремих класiв операцiй, залишкiв на рахунках та 
розкриттiв. 
Застосована облiкова полiтика вiдповiдає концептуальнiй основi фiнансової звiтностi та обставинам. 
Прийнятi в даних обставинах облiковi оцiнки, зробленi управлiнським персоналом. 
Фiнансова звiтнiсть є вiдповiдною, надiйною, порiвняльною, зрозумiлою iнформацiєю та 
представлена в фiнансових звiтах. 
Фiнансовi звiти дають розкриття, що дозволить користувачам зрозумiти вплив суттєвих операцiй та 
подiй на iнформацiю, що мiститься в фiнансових звiтах на фiнансовий стан, фiнансовi результати та 
грошовi потоки. 
Ми пiдтверджуємо iнформацiю стосовно адекватностi бухгалтерського облiку, процедур 
внутрiшнього аудиту та заходiв контролю Банку вимогам нормативно-правових актiв Нацiонального 
банку України. 
Якiсть управлiння активами i пасивами є задовiльною. Рiвень лiквiдностi пiдтримується на 
прийнятному рiвнi. 
Сформованi резерви пiд активнi операцiї є достатнiми, порядок формування зазначених резервiв 
вiдповiдає вимогам нормативно - правових актiв Нацiонального банку України. 
Операцiї з iнсайдерами (пов'язаними особами) не несуть значних ризикiв та в достатнiй мiрi 
контрольованi. 
У Банку в наявностi стiйка позицiя капiталу, оскiльки вона вiдповiдала лiцензiйним та нормативним 
вимогам. Банк має достатнiй рiвень капiталу. Процедури формування капiталу Банку вiдповiднi 
вимогам чинного законодавства України.  
Ризик здiйснення банкiвських операцiй оцiнено як помiрний. 
Факти допущення дiяльностi та операцiй, на здiйснення яких Банк не має лiцензiї Нацiонального 
банку України, вiдсутнi. 
 
6. Думка аудитора стосовно 
 
Розкриття iнформацiї за видами активiв; 
Активи  
Грошовi кошти та їх еквiвалент  64'219 тис.грн. 
Торговi цiннi папери                            10'005 тис.грн. 
Кошти в iнших банках                           66'131 тис.грн. 
Кредити та заборгованiсть клiєнтiв  227'888 тис.грн. 
Цiннi папери в портфелi банку на  
продаж                                          60 тис.грн. 
Iнвестицiйна нерухомiсть               6'705 тис.грн. 
Дебiторська заборгованiсть щодо  
поточного податку на прибут                23 тис.грн. 
Вiдстрочений податковий актив  58 тис.грн. 
Основнi засоби та нематерiальнi  
активи                                                      29'204 тис.грн. 
Iншi фiнансовi активи                            2'247 тис.грн. 
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Iншi активи                                          662 тис.грн. 
Довгостроковi активи, призначенi для продажу,  
та активи групи вибуття              486 тис.грн. 
Усього активiв:                          407'688  тис.грн. 
 
Розкриття iнформацiї про зобов'язання; 
Зобов'язання 
Кошти банкiв                                     81'127 тис.грн. 
Кошти клiєнтiв                       230'208 тис.грн. 
Зобов'язання щодо поточного податку 262 тис.грн. 
Вiдстроченi податковi зобов'язання  1'035 тис.грн. 
Iншi фiнансовi зобов'язання                5'891 тис.грн. 
Iншi зобов'язання                           14'059 тис.грн. 
Усього зобов'язань:                          332'583 тис.грн. 
 
Розкриття iнформацiї про власний капiтал; 
Власний капiтал 
Статутний капiтал                            55'280 тис.грн. 
Нерозподiлений прибуток               804 тис.грн. 
Резерви та iншi фонди банку               19'021 тис.грн. 
Усього власного капiталу та частка  
меншостi:                                          75'105 тис.грн. 
   
Усього пасивiв                           407'688  тис.грн. 
 
Вiдповiдностi вартостi чистих активiв вимогам законодавства. 
Незалежний аудитор вiдмiчає, що розрахунок вартостi чистих активiв Банком не здiйснюється, 
оскiльки це не передбачено дiючим законодавством для банкiвських установ. 
 
Сплати акцiонерами товариства статутного фонду (капiталу) у встановленi законодавством термiни 
Незалежний аудитор вiдмiчає, що Статутний фонд (капiтал) сплачено акцiонерами у встановленi 
законодавством термiни та в повному обсязi. 
 
Дотримання вимог лiквiдностi професiйних учасникiв фондового ринку. 
Незалежний аудитор вiдмiчає, що для банкiвських установ, у тому числi для Банку, Державною 
комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку не встановленi вимоги щодо показникiв лiквiдностi. 
Нормативнi показники лiквiдностi, що встановленi нормативними документами Нацiонального банку 
України виконуються Банком у необхiдному обсязi, лiквiднiсть Банку вiдповiдає встановленим 
Нацiональним банком України вимогам. 
 
Забезпечення випуску цiнних паперiв вiдповiдно до законодавства України (вид, розмiр та опис 
забезпечення за цiнними паперами) 
 Незалежний аудитор вiдмiчає, що випуск Банком цiнних паперiв, за якими передбачена 
наявнiсть забезпечення, на протязi звiтного перiоду не проводилось. 
  
 Вiдповiднiсть iпотечного покриття iпотечних облiгацiй даним реєстру iпотечного покриття 
вiдповiдно до Закону України "Про iпотечнi облiгацiї" 
 Незалежний аудитор вiдмiчає, що iпотечне покриття iпотечних облiгацiй на Товариствi 
вiдсутнє за перiод, що перевiряється, оскiльки Товариством не здiйснювався випуск iпотечних 
облiгацiй. 
  
 Розкриття iнформацiї щодо обсягу чистого прибутку 
Незалежний аудитор вiдмiчає, що нерозподiлений прибуток станом на кiнець дня 31 грудня 2010 року 
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становить 804 тис.грн., який вiдображений у бухгалтерському облiку з урахуванням отриманих 
доходiв та витрат Банку. 
  
 Стан виконання зобов'язань за борговими та iпотечними цiнними паперами (вид та розмiр 
зобов'язань за цiнними паперами, своєчаснiсть та повнота виконання зобов'язань за цiнними паперами 
вiдповiдно до проспекту емiсiї) 
 Незалежний аудитор вiдмiчає, що зобов'язання за iпотечними та борговими цiнними паперами 
за перiод, що перевiряється вiдсутнi, оскiльки Банком не здiйснювався випуск iпотечних та боргових 
цiнних паперiв.  
 
Розкриття iнформацiї про дiї, якi вiдбулися протягом звiтного перiоду та можуть вплинути на 
фiнансово - господарський стан емiтента та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв, 
визначених частиною першою статтi 41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" 
Протягом звiтного кварталу до незалежної аудиторської перевiрки у Банку вiдбувались важливi чи 
iстотнi подiї, якi можуть вплинути на фiнансово - господарський стан емiтента та призвести до 
значної змiни вартостi його цiнних паперiв (у вiдповiдностi до частини першої статтi 41 Закону 
України "Про цiннi папери та фондовий ринок"), а саме: 
- сталися змiни у складi власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй 
(2 факти); 
- були оприлюдненi вiдомостi щодо факту лiстингу (делiстингу) цiнних паперiв на фондовiй 
бiржi. 
Розкриття iнформацiї про дiї, якi вiдбулися протягом звiтного перiоду та можуть вплинути на 
фiнансово - господарський стан емiтента та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв, 
визначених  частиною першою статтi 41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок", було 
здiйснено Банком у порядку та термiни передбаченi чинним законодавством. 
 
 
В И С Н О В К И 
 
Перевiрку здiйснено вiдповiдно до нормативiв аудиту, що дiють в Українi, згiдно з якими ми 
спланували та провели незалежну аудиторську перевiрку, з метою збирання достатнiх доказiв того, 
що фiнансовi звiти Банку, який перевiряється, не мiстять суттєвих помилок. 
Пiд час незалежної аудиторської перевiрки проаналiзовано бухгалтерськi принципи, якi 
використовувалися Банком, розглянуто принципи оцiнки матерiальних статей балансу, застосованi 
керiвництвом Банку, i звiтнiсть в цiлому. 
Ми вважаємо, що зiбраної пiд час перевiрки iнформацiї достатньо для складання висновку. 
Надана iнформацiя є достатньою для вiдображення реального стану суб'єкта перевiрки. Фiнансову 
документацiю складено згiдно з прийнятою суб'єктом перевiрки системою бухгалтерського облiку, 
яка вiдповiдає iснуючим законодавчим i нормативним вимогам. 
Звiтнiсть ґрунтується на достовiрних облiкових даних, якi не мiстять протирiч. Форма звiтностi 
вiдповiдає затвердженiй, у встановленому порядку, формi прийнятою Законодавством України. 
Незалежний аудитор отримав вичерпну iнформацiю i пояснення, необхiднi для проведення 
незалежного аудиту. Ми пiдтверджуємо, що надана iнформацiя дає дiйсне й повне уявлення про 
реальний склад активiв i пасивiв суб'єкта перевiрки. 
Господарсько-фiнансова дiяльнiсть здiйснюється вiдповiдно до чинного законодавства. 
Прийнята система бухгалтерського облiку вiдповiдає законодавчим i нормативним вимогам. 
На протязi звiтного перiоду Банк дотримує оцiночнi показники та економiчнi нормативи. 
Звiтнiсть Банку подається своєчасно належним чином та без недолiкiв. 
Фiнансове становище Банку стабiльне та надiйне. 
Сплачений статутний капiтал Банку складає 55280 тис.грн. 
Прибуток звiтного перiоду становить 804 тис.грн. 
 
Ми висловлюємо безумовно-позитивну думку про вiдповiднiсть фiнансової звiтностi банку станом на 
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кiнець дня 31 грудня 2010 року дiйсному фiнансового стану Банку. 
 
Ми пiдтверджуємо, що фiнансова звiтнiсть достовiрно, повно та у всiх суттєвих аспектах, вiдображає 
фiнансовий стан Банку станом на кiнець дня 31 грудня 2010 року та зроблена у вiдповiдностi до 
чинного законодавства України, Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, Нацiональних 
положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, нормативно-правових актiв Нацiонального банку 
України. 
 
Генеральний директор 
Аудиторської фiрми "Респект"    Швець О.О. 
 
Аудитор       Швець Ю.А. 
 
28 сiчня 2011 року 
мiсто Одеса, Україна 
 
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; інформацію про особливості стану 
розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових 
технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформацію 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 
Банк створено з метою комплексного обслуговування юридичних i фiзичних осiб незалежно вiд 
державної належностi та форм власностi, у тому числi акумулювання та ефективного використання 
коштiв, майна, пiдвищення якостi та збiльшення обсягiв надання банкiвських послуг. 
На теперiшнiй час Банк це розвинута та стабiльна фiнансова установа, що на протязi 18 рокiв успiшно 
працює на ринку банкiвських послуг. Банк активно нарощує масштаби дiяльностi шляхом збiльшення 
кола та обсягiв операцiй на фiнансовому ринку. Банк є орiєнтованим на потреби клiєнтiв та 
використовує iндивiдуальний пiдхiд при прийняттi рiшень щодо обслуговування клiєнтiв рiзних 
категорiй.  
Банки, що здiйснюють дiяльнiсть на територiї Одеського регiону в цiлому надають корпоративним та 
частним клiєнтам аналогiчнi види послуг.  
Банк здiйснює свою дiяльнiсть на територiї Одеської областi, та є швидкозростаючим банком на 
регiональному рiвнi. Банк надає повний спектр банкiвських послуг. Банк надає послуги 
пiдприємствам рiзних секторiв економiки (найбiльше: промисловiсть та переробка, будiвництво, 
сiльське господарство, транспорт, торгiвля, iнше), фiнансовим установам, пiдприємцям та приватним 
особам.  
Банк здiйснює свою дiяльнiсть на пiдставi лiцензiї НБУ на здiйснення банкiвських операцiй 98 вiд 17 
червня 2009 року, письмового дозвiлу Дозвiл № 98 - 4 вiд 19.10.2009 року та додатку до нього.  
Згiдно вищезгаданої лiцензiй НБУ та письмового дозволу банк має право на здiйснення наступних 
операцiй: 
1. приймання вкладiв (депозитiв) вiд юридичних i фiзичних осiб; 
2. вiдкриття та ведення поточних рахункiв клiєнтiв i банкiв-кореспондентiв, у тому числi переказ 
грошових коштiв з цих рахункiв за допомогою платiжних iнструментiв та зарахування коштiв на них; 
3. розмiщення залучених коштiв вiд свого iменi, на власних умовах та на власний ризик; 
4. операцiї з валютними цiнностями; 
5. емiсiю власних цiнних паперiв; 
6. органiзацiю купiвлi та продажу цiнних паперiв за дорученням клiєнтiв; 
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7. здiйснення операцiй на ринку цiнних паперiв вiд свого iменi (включаючи андеррайтинг); 
8. надання гарантiй i поручительств та iнших зобов'язань вiд третiх осiб, якi передбачають їх 
виконання у грошовiй формi; 
9. придбання права вимоги на виконання зобов'язань у грошовiй формi за поставленi товари чи 
наданi послуги, приймаючи на себе ризик виконання таких вимог та прийом платежiв (факторинг); 
10. лiзинг; 
11. послуги з вiдповiдального зберiгання та надання в оренду сейфiв для зберiгання цiнностей та 
документiв; 
12. випуск, купiвлю, продаж i обслуговування чекiв, векселiв та iнших оборотних платiжних 
iнструментiв; 
13. випуск банкiвських платiжних карток i здiйснення операцiй з використанням цих карток; 
14. надання консультацiйних та iнформацiйних послуг щодо банкiвських операцiй; 
15. здiйснення iнвестицiй у статутнi фонди та акцiї iнших юридичних осiб; 
16. операцiї за дорученням клiєнтiв або вiд свого iменi:  
 - з iнструментами грошового ринку; 
 -  з iнструментами, що базуються на обмiнних курсах та вiдсотках; 
 -  з фiнансовими ф'ючерсами та опцiонами; 
17. довiрче управлiння коштами та цiнними паперами за договорами з юридичними та фiзичними 
особами. 
18. депозитарна дiяльнiсть i дiяльнiсть з ведення реєстрiв власникiв iменних цiнних паперiв. 
 
Основною метою дiяльностi банку є отримання прибутку, постiйний розвиток та змiцнення довiри до 
банку з боку клiєнтiв. Тому основними завданнями банку  є: 
- забезпечення конкурентоспроможностi на ринку банкiвських послуг; 
- пiдтримання фiнансової стабiльностi та безпеки; 
- прибуткова дiяльнiсть; 
- розвиток ризик-менеджменту; 
- впровадження мiжнародних стандартiв корпоративного управлiння; 
- впровадження нових видiв банкiвських послуг; 
- пiдвищення ефективностi внутрiшнього контролю; 
- пiдвищення якостi внутрiшнього та зовнiшнього аудиту; 
- вдосконалення роботи з фiнансового монiторингу з метою запобiгання використання банку та 
його працiвникiв для легалiзацiї доходiв, отриманих злочинним шляхом, та фiнансування тероризму. 
Для виконання поставлених завдань необхiдно: 
- нарощення регулятивного капiталу банку; 
- нарощення ресурсної бази банку шляхом залучення коштiв юридичних та фiзичних осiб 
резидентiв та нерезидентiв, небанкiвських фiнансових установ та банкiв;  
- вдосконалення структури зобов'язань, а саме:  
- надання переваги коштам юридичних осiб, небанкiвських фiнансових; 
- їх здешевлення; 
- орiєнтованiсть на залучення довгострокових коштiв; 
- збiльшення активiв банку, в тому числi, шляхом розвитку кредитування малого та середнього 
бiзнесу; 
- скорочення долi неробочих активiв шляхом їх продажу, надання в оренду, фiнансовий лiзинг; 
- розширення кола клiєнтiв та операцiй для збiльшення комiсiйних послуг, та, як наслiдок, 
збiльшення долi комiсiйних доходiв,  вiдкриття нових вiддiлень, встановлення банкоматiв; 
- розвиток операцiй з цiнними паперами, в першу чергу, шляхом розширення обсягiв 
дилерських операцiй на фондових бiржах; 
- подальша оптимiзацiя структури витрат, а саме, зменшення операцiйних та адмiнiстративних 
витрат; 
- пiдвищення квалiфiкацiї персоналу. 
 
З метою залучення нових клiєнтiв до спiвпрацi Банк планує постiйно розширювати коло послуг та 
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нарощувати їх обсяги, проводити якiсне обслуговування клiєнтiв по дiючим банкiвським продуктам, 
розробляти та втiлювати новi, пiдтримувати конкурентну вартiсть послуг, проводити заходи щодо 
вiдкриття нових вiддiлень та пунктiв обмiну валют, збiльшення кiлькостi банкоматiв. 
У процесi дiяльностi, Банк постiйно здiйснює монiторинг вартостi аналогiчних видiв послуг на 
регiональному ринку та самостiйно визначає вартiсть власних послуг, з урахуванням собiвартостi їх 
надання та виходячи iз необхiдностi поєднання їх прибутковостi та конкурентоспроможностi.  
Тарифи на всi послуги розглядаються на тарифному комiтетi Банку, засiдання якого оформлюються 
протоколом, та виносяться на розгляд Правлiння Банку. Пiсля затвердження Правлiнням Банку змiн, 
що вносяться до дiючих тарифiв, тарифи у редакцiї з урахуванням внесених змiн доводяться до вiдома 
клiєнтiв. 
 
 
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 дiяльностi Банк не вiдчуджував активи у значних обсягах.  
Банк на протязi звiтного року та попереднiх рокiв не здiйснював iнвестицiй в асоцiйованi та дочiрнi 
компанiї. 
Основним вкладенням Банку було придбання примiщеня для здiйснення поточної дiяльностi Фiлiї 
ПАТ "КБ "Iнвестбанк" у м. Одесi. 
Примiщення, у якому знаходиться Банк перейшло у власнiсть Банку у 1993 та 1997 роках. 
Примiщення для впровадження дiяльностi Фiлiєю ПАТ "КБ "Iнвестбанк" у м. Одесi перейшло у 
власнiсть Банку у 2005 роцi. Загальна вартiсть придбання примiщення Фiлiї склала 363,9 тис. грн.  За 
результатами проведення експертної оцiнки та визначення ринкової вартостi примiщення, у якому 
розташовано Банк,  у 2003 роцi Банком було проведено переоцiнку вартостi примiщення на загальну 
суму 4105,3 тис.грн. та у 2005 роцi було проведено переоцiнку вартостi примiщення Фiлiї на загальну 
суму 4394 тис.грн. 
Протягом  попереднiх трьох рокiв Банком  проводились капiтальнi ремонтнi роботи примiщень, що 
належать Банку на правi власностi, придбавались банкомати, автомобiлi, компьютерне та офiсне 
обладнання, засоби безпеки. 
Примiщення, у яких здiйснюють свою дiяльнiсть вiддiлення Банку є орендованими, за виключенням 
одного, розташованого за адресою , м. Iллiчiвськ, вул. Корабельна, буд. 5/2-Н, яке було придбано АКБ 
"Iнвестбанк" у 2008 роцi. Вартiсть придбання склала 1277,8 тис. грн. Протягом наступного року 
Банком не планується придбання будь - яких примiщень, вкладення (iнвестицiї) Банку 
здiйснюватимуться у разi виникнення виробничої необхiдностi. 
 
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. Крім того, необхідно описати 
екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, 
інформацію 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 
Основнi засоби Банку включають в себе власнi та орендованi основнi засоби, якi представленi 
примiщеннями для здiйснення банкiвської дiяльностi, банкоматами, комп'ютерною технiкою, 
автомобiлями.  
Найбiльш значнi придбання основних засобiв та плани щодо придбання у подальшому викладенi у 
попередньому пунктi. 
Примiщення Банку, що є власнiстю Банку, розташоване за адресою м. Одеса, вул. В. Арнаутська 2Б. 
Примiщення Фiлiї Банку, що є власнiстю Банку, розташоване за адресою м. Одеса, вул. Грецька 45. 
Примiщення вiддiлення № 15, що є власнiстю  Банку, розташоване за адресою м. Iллiчiвськ, вул. 
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Корабельна, буд. 5/2-Н 
Примiщення вiддiлень, що орендованi банком, розташованi за наступними адресами: 
м.Одеса, вул. В.Стуса, 1; 
м.Одеса, вул. Довженка, 6"А"; 
м. Одеса, вул. Ак.Заболотного, 38а; 
м. Одеса, вул. М.Грушевського, 49; 
м. Одеса, Фонтанська дорога, 51; 
м. Одеса, вул. Просьолочна, 10а; 
м. Одеса, пр-т М.Жукова, 47,корп.3; 
м. Одеса, вул. Щорса, 144 
Одеська обл., Овiдiопольський р-н, с. Сухий Лиман, вул. Миколаївська, 21; 
Одеська обл., м. Iллiчiвськ, вул. Т. Шевченка, буд. 3; 
Одеська обл., Б.-Днiстровський р-н, смт Затока, вул. Приморська, 63 
 
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від 
законодавчих або економічних обмежень 
Дiяльнiсть Банку пiдвержена впливу наступних факторiв: 
- обмежень, встановлених нормативними документами, якi регулюють здiйснення поточної 
дiяльностi; 
- впливу економiчних обставин як регiону, у якому Банк проводить дiяльнiсть, так i держави в цiлому; 
- впливу мирової фiнансової кризи; 
- особливостям процесiв впровадження дiяльностi  клiєнтiв Банку. 
На дiяльнiсть Банку впливають загальноекономiчнi фактори, а саме: нестабiльне економiчне 
становище країни, накопичений кредитний ризик банкiвської системи, який останнiми роками має все 
бiльший вплив на дiяльнiсть банкiвських установ, iнфляцiя, нестабiльнiсть та невдосконалiсть 
законодавчої бази.  
До внутрiшнiх обмежень дiяльностi Банку можно вiднести ризики, якi притаманнi банкiвськiй справi 
у цiлому, у тому числi фiнансовi ризики, якi Банк постiйно намагається вимiряти та контролювати 
використовуючи впроваджену схему ризик-менеджменту. 
Документи, якi є складовими системи ризик-менеджменту, а саме внутрiшнi положення та полiтики 
щодо управлiння ризиками лiквидностi, кредитним, процентним та валютним ризиками, 
розробляються вiддiлом аналiзу та управлiння ризиками Банку та затверджуються рiшенням 
Спостережної Ради. 
Впроваджена у Банку система ризик-менеджмента постiйно переглядається та вдосконалюється.  
Особливу увагу Банк придiляє виконанню нормативiв, що встановленi НБУ, як граничнi значення 
дiяльностi Банку.  
Протягом звiтного року Банк не порушував встановлених значень нормативiв та за бiльшiстю з них 
(нормативи капiталу, лiквiдностi)  перевищував мiнiмальнi необхiднi значення.  
 
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за 
порушення законодавства 
Протягом 2010 року Банком було сплачено штрафних санкцiй на загальну суму 6,1 тис.грн. Штрафнi 
санкцiї сплачувались за порушення валютного законодавства та за забруднення природного 
середовища.  Сума штрафiв суттєво не вплинула на дiяльнiсть Банку. Штрафи сплачувались Банком 
вiдповiдно до актiв перевiрок та рiшень НБУ та акту перевiрки ДПI та податкого повiдомлення вчасно 
та у повному обсязi. 
 
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу 
для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента 
Банк здiйснює свою дiяльнiсть за рахунок балансового (власного) капiталу та залучених коштiв. 
Протягом 2010 року власний  (балансовий) капiтал Банку  збiльшено  на  12,8 млн. грн. або на 20,6%. 
Розмiр регулятивного капiталу Банку за станом на  кiнець дня 31 грудня 2010 року становив 88,4 млн. 
грн. проти 73,7 млн. грн.  за станом на кiнець дня 31 грудня  2009 року, тобто, збiльшено на 14,6 
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млн.грн. або на 18,8%. 
Основними джерелами збiльшення регулятивного капiталу банку протягом звiтного року були: 
збiльшення статутного капiталу на 14 000 тис.грн., шляхом додаткової емiсiї акцiй за рахунок  внескiв 
iснуючих акцiонерiв банку до статутного  капiталу  та отримання банку прибутку  вiд  поточної  
дiяльностi  в  сумi 0,8 млн.грн. Станом на 01.01.2011 регулятивний капiтал банку цiлком вiдповiдає 
вимогам дiючого законодавства. 
Протягом звiтного перiоду Банк дотримувався  встановлених  нормативiв   капiталу (норматив 
адекватностi регулятивного капiталу (Н2) на кiнець дня 31 грудня 2010 року становив  37,43% при 
граничному значеннi не менше 10%, норматив  спiввiдношення регулятивного  капiталу до сукупних 
активiв (Н3) - 19,83% при граничному значеннi не менше  9% та  дотримувався усiх економiчних 
нормативiв. 
За станом на кiнець дня 31 грудня 2010 року залученi кошти юридичних осiб  зросли на 2,6% i 
складають 52'585 тис.грн.  Кошти фiзичних осiб за станом на кiнець дня 31 грудня 2010  року зросли 
на 34,4%  i  складають 177'623 тис.грн. 
 
Інформація 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 01.01.2011 року вартiсть укладених, але не виконаних кредитних договорiв складала 38971 
тис.грн., очiкуваний дохiд вiд виконання цих договорiв складатиме 7732 тис.грн.  
 
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, 
реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на 
діяльність емітента в майбутньому) 
Стратегiчним напрямом дiяльностi Банку є постiйне збiльшення власного капiталу з метою приросту 
обсягiв i розширення перелiку операцiй, мiнiмiзацiї ризикiв, властивих банкiвськiй дiяльностi, 
збiльшення кiлькостi клiєнтiв i послуг, що надаються, i здiйснення своєї дiяльностi з урахуванням 
комерцiйних iнтересiв акцiонерiв та клiєнтiв. 
Протягом 2011 року Банком планується нарощувати клiєнтську базу, вдосконалювати процеси 
проведення банкiвських операцiй, проводити збiльшення та диверсифiкацiю активiв та зобов'язань, 
нарощувати капiтальну базу та пiдвищувати конкурентну позицiю Банку на ринку банкiвських послуг 
України. 
З метою залучення нових клiєнтiв до спiвпрацi Банк планує постiйно розширювати коло послуг та 
нарощувати їх обсяги, проводити якiсне обслуговування клiєнтiв по дiючим банкiвським продуктам, 
розробляти та втiлювати новi, пiдтримувати конкурентну вартiсть послуг, проводити заходи щодо 
вiдкриття нових вiддiлень та пунктiв обмiну валют, збiльшення кiлькостi банкоматiв. 
Банк здiйснює  свою дiяльнiсть з урахуванням комерцiйних iнтересiв акцiонерiв та клiєнтiв. 
Основною метою дiяльностi банку є отримання прибутку, постiйний розвиток та змiцнення довiри до 
банку з боку клiєнтiв. Для досягнення зазначеної мети в 2011 роцi Банком планується здiйснити 
наступне:  
  До кiнця 2011  року банком планується збiльшення суми регулятивного капiталу банку   на  
36%, що стане можливим завдяки таким основним напрямкам нарощування капiтальної бази: 
 - отримання прибутку вiд поточної дiяльностi в сумi  4,9 млн.грн. за пiдсумком року; 
 - залучення коштiв на умовах субординованого боргу у сумi 27,0 млн.грн. 
  Банк продовжить  полiтику зваженого та диференцiйованого залучення коштiв. При цьому 
приоритетним на весь перiод є залучення коштiв юридичних осiб у обсязi, достатньому для 
здiйснення вiдповiдних активних операцiй банку. Нарощення планується таким чином, щоб доля цих 
коштiв у зобов'язаннях складала не менш нiж 17%. Протягом 2011 року планується збiльшити суму 
залучених коштiв фiзичних осiб не менш нiж на 8,8 млн. грн. млн. грн. або на 5%. Залучення коштiв 
фiзичних осiб буде здiйснюватись з урахуванням необхiдностi дотримання долi зазначених ресурсiв у 
межах 45% до пасивiв, але не бiльше 50%. 
 
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та 
розробку за звітний рік 
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Банк у своїй дiяльностi не здiйснює будь - яких розробок. Дослiдження ринку банкiвських послуг 
здiйснюється Банком самостiйно, без залучення стороннiх фiрм та понесення додаткових витрат. 
 
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 
1. 26.05.08р., до Фiлiппова М.В., Фiлiппової Л.В., Iконнiкова М.В., ДП "Центр державного земельного 
кадастру при Державному комiтетi України по земельних ресурсах" про визнання недiйсними 
державних актiв на право власностi на земельну дiлянку, немайновий, позов задоволено, Апеляцiйний 
суд Одеської областi,  задоволено. 
2. 06.04.10г., до Фiлiппова М.В., за кредитною угодою №03-03 от 14.01.03р., 1 323 415,40 грн., 
Овiдiопольський районний суд Одеської областi,  розглядається. 
3. 23.03.09г., до ВАТ СКБ "Днiстер" за Мiжбанкiвським кредитним договором №674-08/Н от 
24.12.2008р., 352800 доларiв США, Господарський суд Львiвської областi, у позовi вiдмовлено, 
подана касацiйна скарга. 
4. 09.06.09г., до ТОВ "К.Г.Д." за договором про вiдкриття вiдновлюваної кредитної лiнiї №137991-11 
вiд 13.03.08р., звернення стягнення на предмет iпотеки на суму 3 372 648,30 грн., позов задоволено, 
Львiвський апеляцiйний господарський суд, у позовi вiдмовлено, подана касацiйна скарга. 
5. 09.06.09р., до ТОВ РАСКО за мiжбанкiвським кредитним договором №695-08/н вiд 29.12.08р., 
договором застави майнових прав на грошовi кошти вiд 30.12.08р., стягнення на предмет iпотеки на 
суму 2 714 761,63 грн., Київський мiжобласний апеляцiйний господарський суд, позов задоволено, 
подана касацiйна скарга. 
6. 07.07.09р., до ВАТ "ХДI страхування", за договором страхування транспортних ризикiв вiд 
01.12.05р.,  104235,56 грн.,  Київський апеляцiйний господарський суд, у позовi вiдмовлено, подана 
касацiйна скарга. 
7. 14.08.08р., до Iльясова В.П. за кредитним договором №95-05 вiд 14.12.05р., 6629,39 доларiв США, 
Київський районний суд м.Одеси, позов задоволено. 
8. 16.02.09р. до Радченко С.В. за кредитним договором №123-06 вiд 27.01.06р., 31527,93 доларiв 
США, Малиновський районний суд м.Одеси, розглядається. 
9. 28.01.09р. до Давиденко I.С. за кредитним договором №122-06 вiд 02.10.2006р., 45257,57 доларiв 
США, Приморський районний суд м.Одеси, розглядається. 
10. 28.01.09р. до Давиденко I.С. за кредитним договором №40-07 вiд 06.04.2007р., 25962,17 грн., 
Приморський районний суд м.Одеси, розглядається. 
11. 27.05.10р., до КП "Мiжнародний аеропорт "Миколаїв", (заборгованiсть ТОВ "Авiакомпанiя 
"Таврiя" за кредитними договорами №112-08/ОД вiд 29.09.2008р., №92-08 вiд 18.08.2008р., №08-
09/ОД вiд 02.02.2009р.), 845160,82 грн., Господарський суд Миколаївської областi, розглядається. 
12. 27.01.09р., до Валевської О.М., за кредитним договором №418 вiд 28.03.08р., 1 798 592,69 грн., 
Котовський мiжрайоний суд Одеської областi, розглядається. 
13. 09.11.06р., до ПП "Молочний комбiнат", Мельник В.П., за кредитним договором №681 вiд 
01.11.01р., 206757,47 грн., Апеляцiйний суд Одеської областi,  задоволено. 
14. 18.09.09р., до ТОВ "А.В.С. Бiзнеспартнер", за кредитним договором №1088 вiд 28.08.08р., 238 
105,90 грн., Господарський суд Одеської областi, задоволено. 
15. 07.06.10р. до Обшанського I.В., за кредитним договором №716 вiд 06.10.06р., 318204,04 грн., 
Малиновський районний суд м. Одеси, задоволено 
16. 24.03.10р., позов ТОВ "Укрфруктопостач" до банку, про розiрвання кредитного договору №786 вiд 
06.11.06р., Одеський апеляцiйний господарський суд,  немайновий, у позовi вiдмовлено 
17. 11.06.10р., позов Дерун О.Є до банку,  про визнання виконавчого напису таким, що не пiдлягає 
виконанню (за кредитним договором №786 вiд 06.11.06р.), Приморський районний суд м.Одеси, 
немайновий, розглядається. 
18. 11.02.10р., позов фiзичних осiб до банку про визнання виконавчих написiв недiйсними (за 
кредитним договором №128-06 вiд 16.10.06р.), Апеляцiйний суд Одеської областi, немайновий, у 
позовi вiдмовлено 
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19. 25.03.10, позов фiзичних осiб до банку про розiрвання договорiв iпотеки (за кредитним договором 
№128-06 вiд 16.10.06р.), Приморський районний суд м.Одеси, немайновий, позивачi вiдмовились вiд 
позову  
20. 25.03.10р., до Завгороднього Ю.В. (за кредитними договорами ТОВ "Авiакомпанiя "Таврiя" №112-
08/ОД вiд 29.09.2008р., №92-08 вiд 18.08.2008р., №08-09/ОД вiд 02.02.2009р.), 153 244,75 грн., 
Приморський районний суд м.Одеси, розглядається. 
21. 20.05.10р., позов Управлiння Пенсiйного фонду України в Приморському районi м. Одеси до 
банку, про стягнення заборгованостi зi збору на обов'язкове пенсiйне страхування, 48649,41 грн., 
Одеський окружний адмiнiстративний суд, розглядаються.  
22. 26.07.10р., Державна податкова iнспекцiя у Приморському районi м. Одеси, про визнання 
недiйсними податкових повiдомлень-рiшень вiд 21.07.10р.  №№0000132210/0, №0000142210/0, 
№0007281701/0, немайновi, Одеський окружний адмiнiстративний суд, розглядається.  
23. 12.04.2010р., Бабаков I.В. за кредитним договором  №141-07/ОК вiд 07.11.2007р., Суворовський 
районний суд м.Одеси, 11 912,25 грн., позов задоволено.  
24. 03.11.2010р., НБУ в особi лiквiдатора ТОВ "КБ "АРМА" за кредитним договором №695-08/н, про 
визнання дiй незаконними та спонукання вчинити певнi дiї, Київський окружний адмiнiстративний 
суд, немайновий, залишено без розгляду, подано апеляцiйну скаргу 
25. 14.12.2010р., НБУ в особi лiквiдатора ВАТ СКБ "Днiстер" за кредитними договорам №№83-09/н 
вiд 12.02.2009р., 674-08 вiд 24.12.2008р., про визнання дiй незаконними та спонукання вчинити певнi 
дiї, Одеський окружний адмiнiстративний суд, немайновий, розглядається.  
26. 14.09.2010р., Фермерське господарство "Агро.Лiдер.Груп." за кредитним договором №39-08 вiд 
27.03.2008р., Господарський суд Вiнницької областi, 250682,75 грн., позов задоволено 
27. 12.08.2010р., Кормашев В.В. за кредитним договором №14-08 вiд 06.02.2008р., Приморський 
районний суд м.Одеси, 78985 грн., розглядається. 
28. 08.10.10р., Державна виконавча служба Березовського РУЮ в Одеськiй областi, про визнання дiй 
незаконними,  Одеський окружний адмiнiстративний суд, немайновий, розглядається.  
 
 
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 
Згiдно iз звiтних показникiв 2010 року керiвництво банку прийняло на себе та повнiстю виконало 
наступнi зобов'язання: 
- прибуткова дiяльнiсть; 
- збiльшення регулятивного капiталу банку шляхом оголошення додаткової емiсiї акцiй; 
- збереження ресурсної бази банку; 
- розвиток операцiй з цiнними паперами та iнше. 
Протягом 2008 - 2010 р.р. в дiяльностi банку спостерiгалась  динамiка  зменшення  прибутку, а саме:  
у 2008 роцi - 4 415 тис. грн., у 2009 роцi - 4 271 тис.грн., а у 2010 роцi   прибуток склав  804 тис.грн., 
що зумовлено вiдрахуваннями в резерви за активними операцiями  (Банком  в  2010 року було 
сформовано резервiв пiд активнi операцiї на суму 7,7 млн. грн.). 
Крiм того, протягом 2008 - 2010 р.р.  зростали обсяги активних операцiй, якi є основними для банку в 
частинi отримання доходiв, а саме: активи на 50,7 млн. грн. або на 25%  в 2008р., на 6,9 млн.грн. або 
на 2% в 2009 р., а у 2010 роцi активи збiльшились на 99,2 млн. грн. або на 32,2%. 
Слiд зазначити,  що структура загальних активiв в 2010роцi змiнилась, а саме:  
 - готiвковi кошти та їх еквiваленти  збiльшились з 10,7% до 14,8%; 
 - кредитний портфель (без врахуванням резервiв)  зменшився з 78,4% до 72,0%; 
 - цiннi папери в торговому портфелi банку зменшились з 2,4 % до 2,3%; 
 - основнi засоби та нематерiальнi активи збiльшились з 4,4%  до 8,3% ; 
 - нарахованi доходи до отримання (без врахуванням резервiв) збiльшились 2,1% до 2,3%; 
 - iншi активи  зменшились з 2,0%  до 0,3% на попередню звiтну дату. 
        З наведених даних видно, що в структурi  активiв найбiльшу питому вагу  має кредитний 
портфель банку та грошовi кошти та їх еквiваленти. Слiд зазначити те, що балансова вартiсть 
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основних засобiв та нематерiальних активiв (з урахуванням амортизацiї)  збiльшилась у 2,3 рази або 
на 20,6 млн.грн. Значне зростання вiдбулось, головним чином, за рахунок придбання iнвестицiйної 
нерухомостi (устаткування та будiвлi), що перейшло у власнiсть банку за договорами застави в 
рахунок погашення кредитних зобов'язань.  Станом на 01.01.2011 бiльшу частину (13,4 млн.грн.) цiєї 
нерухомостi передано в оперативний лiзинг, решта (6,2 млн.грн.) облiковується як "iнвестицiйна 
нерухомiсть".   
Протягом 2008-2010 рокiв банком активно здiйснювалися операцiї з цiнними паперами, надавалися 
брокерськи послуги, формувався власний портфель у цiнних паперах та надавалися послуги зберегача 
цiнних паперiв.  У 2008 роцi загальна сума доходiв склала 398,4 тис. грн. - вiд брокерської дiяльностi, 
343,5 тис. грн. - вiд дилерської дiяльностi.  у 2009 роцi  укладено 229 договорiв, на загальну суму 110 
500 тис.грн., сума доходiв вiд операцiй за усiма видами дiяльностi склала 687,5 тис. грн., а саме 189,6 
тис. грн. - вiд брокерської дiяльностi, 175,6 тис. грн. - вiд дилерської дiяльностi, 54,8 тис. грн. - вiд 
операцiй з депозитарної дiяльностi. У 2010 роцi було укладено 258 договорiв на загальну суму 207 705 
тис. грн. Сума отриманого доходу вiд здiйснення операцiй за усiма видами дiяльностi з цiнними 
паперами в 2009 роцi у средньому на 50 % бiльше, нiж було заплановано. Загальна сума комiсiйних 
доходiв вiд операцiй за усiма видами дiяльностi з цiнними паперами у 2010 роцi склала 980,1 тис. грн., 
а саме 24 тис. грн. - вiд брокерської дiяльностi, 955,6 тис. грн. - вiд дилерської дiяльностi, 19,9 тис. 
грн. - вiд операцiй з депозитарної дiяльностi. 
Вiддiлом депозитарної дiяльностi з 01.01.2010 року було вiдкрито 703 рахункi в цiнних паперах, 702 з 
яких фiзичним особам та 1 юридичної особi. Також здiйснювались розрахунково-клiринговi операцiї, 
що забезпечували клiєнтам можливiсть купiвлi-продажу цiнних паперiв на бiржi. Так  у 2010 роцi 
було проведено розрахунок за 311 бiржовими угодами, на загальну суму 4 435,3 тис. грн. Крiм цього 
Банком надавались емiтентам квалiфiкованi консультацiї стосовно питань дематарiалiзацiї  акцiй та 
приведення дiяльностi товариств вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства" в частинi 
органiзацiйної форми.  Вiд операцiй з надання консультацiй емiтентам з питань дематарiалiзацiї  акцiй 
отримано 54 тис. грн. 
Структура пасивiв за джерелами залучення коштiв в 2010 роцi має наступнi змiни:  
 - кошти мiжбанкiвського ринку збiльшились з 11,7% до 19,9%; 
 - кошти клiєнтiв зменшились з 59,4% до 56,5%, при цьому: 
 1. кошти юридичних осiб зменшились  з 16,6% до 12,9%; 
 2. кошти фiзичних осiб збiльшились з 42,8% до  43,6%; 
 - iншi зобов'язання зменшились з  8,7 % до 5,2% ; 
 - власний капiтал зменшився з 20,2% до 18,4%. 
           Наведенi данi свiдчать про те, що пасиви Банку на 18,4% складають з власного капiталу, на 
81,6% iз зобов'язань.  
Щодо зобов'язань банку, слiд вiдмiтити, що протягом 2008-2010 р.р. зобов'язання банку зросли в  2008 
року на 35,1 млн. грн. або на 16,9%, протягом 2009 року на 2,8 млн. грн. або на 1,1%,  а протягом 2010 
року на 86,4 млн.грн. або на 35,1%.  
    Зростання зобов'язань в 2010 вiдбулося, в основному, за рахунок збiльшення: 
 - коштiв iнших банкiв  у 2,2 рази або на 45,1 млн. грн.; 
 - коштiв фiзичних осiб у 1,3 разiв або на 45,5 млн.грн.; 
 - коштiв юридичних осiб на 2,6% або на 1,3 млн.грн. 
Одночасно, вiдбулося зменшення коштiв на умовах субординованого боргу (8,0 млн. грн.) у зв'язку з 
закiнченням  строку дiї договорiв про залучення на умовах субординованого боргу. 
 
Одним iз найважливiших аспектiв дiяльностi банку поряд з отриманням прибутку є нарощування 
капiтальної бази банку, що є невiд'ємним елементом розвитку банкiвської установи, збiльшення 
обсягу послуг та операцiй, якi здiйснюватимуться Банком, а також змiцнення довiри до Банку та 
закрiплення за банком позитивної дiлової репутацiї. 
Протягом 2010 року власний  (балансовий) капiтал Банку  збiльшено  на  12,8 млн. грн. або на 20,6%. 
План по прибутку Банком виконано на 14,7%. Це пояснюється тим, що погiршення фiнансового стану 
не тiльки клiєнтiв  але i банкiв призвело до збiльшення витрат на формування резервiв (Банком в 2010 
роцi було сформовано резервiв пiд активнi операцiї  на суму 7, 7 млн.грн. проти 4,4 млн. грн. за 2009 
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рiк). Крiм того,  в результатi вiдсутностi належної кiлькостi платоспроможних позичальникiв та  
мiжбанкiвського ринку,  значна кiлькiсть вiльних ресурсiв банку знаходилась в високолiквiдних 
активах та в державних цiнних паперах, що є значно менш прибутковими, нiж кредитування, а за 
необхiдностi збереження та подальшого нарощування ресурсної бази, Банком  збiльшено процентнi 
витрати за нею. 
З метою розширення кола послуг та їх обсягiв протягом 2010 року банком проводилось якiсне 
обслуговування клiєнтiв по дiючим банкiвським продуктам, розробка та втiлення нових, пiдтримка 
конкурентної вартостi послуг, вiдкриття нових вiддiлень. 
У 2010 року вiдкрито 4 вiддiлення з наданням населенню практично повного об'єму банкiвських 
послуг (за винятком надання в оренду банкiвських сейфiв). В зв'язку вiдсутнiстю примiщення для 
розмiщення одне вiддiлення  було закрите. 
Для визначення конкурентної позицiї банку на ринку банкiвських послуг протягом звiтного перiоду  
проводився їх постiйний монiторинг та аналiз вартостi аналогiчних видiв послуг на регiональному 
ринку. 
 

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента 
13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) 

Власні основні засоби 
(тис. грн.) 

Орендовані основні 
засоби (тис. грн.) 

Основні засоби, 
всього (тис. грн.) 

Найменування основних 
засобів на початок 

періоду 

на 
кінець 
періоду 

на початок 
періоду 

на 
кінець 
періоду 

на початок 
періоду 

на 
кінець 
періоду 

1. Виробничого призначення: 14 237,000 
15 508,0

00 
642,000 285,000 14 879,000 

15 793,0
00 

  будівлі та споруди 11 639,000 
12 551,0

00 
642,000 285,000 12 281,000 

12 836,0
00 

  машини та обладнання 1 794,000 
1 843,00

0 
0,000 0,000 1 794,000 

1 843,00
0 

  транспортні засоби 344,000 278,000 0,000 0,000 344,000 278,000 
  інші 460,000 836,000 0,000 0,000 460,000 836,000 
2. Невиробничого 
призначення: 

0,000 
19 747,0

00 
0,000 0,000 0,000 

19 747,0
00 

  будівлі та споруди 0,000 
19 607,0

00 
0,000 0,000 0,000 

19 607,0
00 

  машини та обладнання 0,000 140,000 0,000 0,000 0,000 140,000 
  транспортні засоби 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
  інші 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Усього 14 237,000 
35 255,0

00 
642,000 285,000 14 879,000 

35 540,0
00 

Опис 

Основнi засоби, що використовуються банком, мають фiзичну форму, 
вартiсть їх поступово зменшується у зв'язку з фiзичним i моральним 
зносом.  
Основнi засоби та малоцiннi необоротнi матерiальнi активи банку 
оцiнюються та облiковуються за первiсною вартiстю. У первiсну 
вартiсть основних засобiв включаються всi витрати, пов'язанi з 
придбанням, доставкою, монтажем та введенням їх в експлуатацiю. 
Основнi засоби групи 1, яка переоцiнювалась банком, облiковуються за 
методом переоцiненої (справедливої) вартостi, з вирахуванням 
накопиченої амортизацiї та збиткiв вiд зменшення корисностi. 
Основнi засоби  класифiкуються за такими групами з термiнами 
використання: 
1. Будинки, споруди, передавальнi пристрої: 
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Будiвлi - 50 рокiв,  
Споруди - 25 рокiв,  
Лiнiї корпоративного зв'язку - 5 рокiв,  
2. Машини та обладнання.                 - 4-5 рокiв, 
3.Транспортнi засоби        - 8 рокiв. 
4. Iнструменти, прилади, iнвентар      - 5-10 рокiв. 
Первiсна вартiсть основних засобiв на 01.01.2010 р. складала 20897 тис. 
грн, на 01.01.2011 р. 43075 тис. грн. Сума зносу вiдповiдно на 
01.01.2010 складала 6018 тис. грн., на 01.01.2011 р. 7535 грн. 
Ступiнь зносу основних засобiв у середньому складає 20%.  
Власнi основнi засоби використовуються в операцiйнiй дiяльностi 
банку, частина об'єктiв iнвестицiйної нерухомостi надана у 
оперативний лiзiнг (оренду). 
Сума нарахованого зносу за 2010 рiк складає 1796 тис. грн. У звiтному 
роцi методи нарахування амортизацiї  основних засобiв та термiни їх 
використання не змiнювалися. 
Змiни вартостi основних засобiв протягом 2010 року обумовленi 
придбанням нових основних засобiв та визнанням на балансi банку 
iнвестицiйної нерухомостi. 
Обмежень на використання майна банк немає. 
 
 

 
13.3. Інформація про зобов'язання емітента 

Види зобов’язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 
частина 

боргу (тис. 
грн.) 

Відсоток за 
користування 

коштами (відсоток 
річних) 

Дата 
погашення 

Кредити банку X 81 127,000 X X 
у тому числі:     
Кредит, наданий банком - 
резидентом 

21.12.2010 9 952,000 2 04.02.2011 

Кредит, наданий банком - 
резидентом 

22.12.2010 5 175,000 2 12.01.2011 

Депозит, наданий банком - 
резидентом 

23.12.2008 10 000,000 10 21.01.2011 

Депозит, наданий банком - 
резидентом 

08.01.2009 12 000,000 12 11.05.2011 

Депозит, наданий банком - 
резидентом 

22.06.2010 10 000,000 10 17.01.2011 

Депозит, наданий банком - 
резидентом 

15.07.2010 9 000,000 10 16.02.2011 

Депозит, наданий банком - 
резидентом 

12.11.2010 10 000,000 8 16.05.2011 

Депозит, наданий банком - 
резидентом 

30.12.2010 15 000,000 12 29.06.2012 

Зобов’язання за цінними паперами X 0,000 X X 
у тому числі: 
за облігаціями (за кожним власним 
випуском): 

X 0,000 X X 

  0,000 0  
за іпотечними цінними паперами (за X 0,000 X X 



 48 

кожним власним випуском): 
за сертификатами ФОН (за кожним 
власним випуском): 

X 0,000 X X 

за векселями (всього) X 0,000 X X 
за іншими цінними паперами (у тому 
числі за похідними цінними 
паперами)(за кожним видом): 

X 0,000 X X 

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

X 0,000 X X 

  0,000 X  
Податкові зобов’язання X 1 035,000 X X 
Фінансова допомога на зворотній 
основі 

X 0,000 X X 

Інші зобов’язання X 250 421,000 X X 
Усього зобов’язань X 332 583,000 X X 
Опис  

 
15. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала 

протягом періоду 
Дата 

виникнен
ня події 

Дата оприлюднення 
Повідомлення у 
стрічці новин 

Вид інформації 

1 2 3 
11.02.2010 15.02.2010 Відомості про факти лістингу/делістингу цінних паперів на 

фондовій біржі 
15.02.2010 15.02.2010 Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше 

відсотків голосуючих акцій 
 

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 2008 3 2 
2 2009 5 4 
3 2010 3 2 

 
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах? 
 Так Ні 
Реєстраційна комісія X  
Акціонери  X 
Реєстратор  X 
Депозитарій  X 
Інше 
(запишіть) 

 

 
Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів та/або їх представників для 
участі в останніх загальних зборах? (за наявності контролю)? 
 Так Ні 
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку  X 
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Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків  X 
 
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах 
останнього разу? 
 
 Так Ні 
Підняттям карток  X 
Бюлетенями (таємне голосування) X  
Підняттям рук  X 
Інше 
(запишіть) 

 

 
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді? 
 Так Ні 
Реорганізація  X 
Внесення змін до статуту товариства X  
Прийняття рішення про зміну типу товариства  X 
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства  X 
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства  X 
Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про 
припинення їх повноважень 

 X 

Обрання голови та членів ревізійної комісії(ревізора), прийняття 
рішення про дострокове припинення їх повноважень 

 X 

Інше 
(запишіть) 

 

 
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? 
(так/ні) ні 
 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ 
 

Який склад наглядової ради (за наявності)? 
  (осіб) 
1 Кількість членів наглядової ради 5 
2 Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0 
3 Кількість представників держави 0 
4 Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 2 
5 Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій 0 
6 Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 2 

 
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх 
трьох років?  28 
 
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) 

не створено будь-яких комiтетiв 
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Інші 
(запишіть) 

не створено будь-яких комiтетiв 

 
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з 
акціонерами? (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  
Інші 
(запишіть) 

нi 

 
Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного 
товариства? 
  Так Ні 
1 Галузеві знання і досвід роботи в галузі X  
2 Знання у сфері фінансів і менеджменту X  
3 Особисті якості (чесність, відповідальність) X  
4 Відсутність конфлікту інтересів  X 
5 Граничний вік  X 
6 Відсутні будь-які вимоги  X 

7 

Інші (запишіть) 
Член Спостережної Ради не може бути одночасно членом 
Правлiння або Ревiзiйної комiсiї Банку. Член Правлiння може 
бути обраний членом Спостережної Ради Банку  не менш як 
через 2 роки пiсля припинення його повноважень у Правлiннi 
Банку. Член Спостережної Ради, який є представником 
акцiонера - юридичної особи, не може передавати свої 
повноваження iншiй особi. 

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) 

нi 

 
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні)  так 
Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб. 
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Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх 
трьох років?  5 
 
 
 
Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних 
зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління? 

  
Загальні 
збори 

акціонерів 

Засідання 
наглядової 

ради 

Засідання 
правління 

1 Члени правління (директор) ні ні ні 
2 Загальний відділ ні ні ні 

3 
Члени наглядової ради (голова наглядової 
ради) 

ні ні ні 

4 Юридичний відділ (юрист) ні ні так 
5 Секретар правління ні ні ні 
6 Секретар загальних зборів ні ні ні 
7 Секретар наглядової ради ні ні ні 
8 Корпоративний секретар ні ні ні 

9 
Відділ або управління, яке відповідає за 
роботу з акціонерами 

ні ні ні 

10 Інше (запишіть) 
Управлiння внутрiшньобанкiвської безпеки 

так так ні 

 
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів 
(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення 
кожного з цих питань? 

 

Загальні 
збори 

акціонер
ів 

Наглядова 
рада 

Виконавчи
й орган 

Не 
належить 

до 
компетенц
ії 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 відкликання голови правління ні так ні ні 
Обрання та відкликання членів правління ні так ні ні 
Обрання та відкликання голови наглядової ради так ні ні ні 
Обрання та відкликання членів наглядової ради так ні ні ні 
Обрання та відкликання голови та членів 
ревізійної комісії 

так ні ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови та 
членів правління 

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 правління 

ні так ні ні 

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій так ні ні ні 
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та так так ні ні 
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розміщення власних акцій 
Затвердження аудитора ні так ні ні 
Затвердження договорів, щодо яких існує 
конфлікт інтересів 

ні ні ні так 

 
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 Ні 
1 Положення про загальні збори акціонерів X  
2 Положення про наглядову раду X  
3 Положення про виконавчий орган (правління) X  
4 Положення про посадових осіб акціонерного товариства  X 
5 Положення про ревізійну комісію X  
6 Положення про акції акціонерного товариства  X 
7 Положення про порядок розподілу прибутку  X 

8 
Інше 
(запишіть) 

У ПАТ "КБ "Iнвестбанк" iснуюють внутрiшнi документи, якi 
регламентують здiйснення вiдповiдними структурними пiдроздiлами 
банку банкiвських операцiй (положення, полiтики, порядки, технологiчнi 
картки), посадовi iнструкцiї працiвникiв, положення про банкiвськi 
комiтети, кодекс корпоративного управлiння. 

 
Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного 
товариства? 

  

Інформація 
розповсюджуєт

ься на 
загальних 
зборах 

Публікуєть
ся у пресі, 
оприлюдн
юється в 
загальнодо
ступній 

базі даних 
ДКЦПФР 
про ринок 
цінних 
паперів 

 Документи 
надаються 

для 
ознайомлен

ня 
безпосередн

ьо в 
акціонерном
у товаристві 

Копії 
документі

в 
надаютьс
я на запит 
акціонера 

Інформація 
розміщуєть

ся на 
власній 
інтернет-
сторінці 

акціонерног
о 

товариства 

1 
Фінансова звітність, 
результати 
діяльності 

так так так так так 

2 

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

ні так так ні так 

3 
Інформація про 
склад органів 
управління 

так так так так ні 
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товариства 

4 
Статут та внутрішні 
документи 

так ні так так так 

5 
Протоколи загальних 
зборів акціонерів 
після їх проведення 

ні ні так так так 

6 

Розмір винагороди 
посадових осіб 
акціонерного 
товариства 

ні так ні ні ні 

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

  Так Ні 
1 Не проводились взагалі  X 
2 Менше ніж раз на рік  X 
3 Раз на рік  X 
4 Частіше ніж раз на рік X  

 
Який орган приймав рішення про затвердження аудитора? 
 Так Ні 
Загальні збори акціонерів  X 
Наглядова рада  X 
Правління або директор  X 
Інше 
(запишіть) 

змiн аудитора не було 

 
Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? 
(так/ні)  ні 
 
З якої причини було змінено аудитора? 
 Так Ні 
Не задовольняв професійний рівень  X 
Не задовольняли умови договору з аудитором  X 
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів  X 
Інше 
(запишіть) 

змiн аудитора не було 

 
Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства 
в минулому році? 
 Так Ні 
Ревізійна комісія X  
Наглядова рада  X 
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X  
Стороння компанія або сторонній консультант  X 
Перевірки не проводились  X 
Інше 
(запишіть) 

Управлiння Нацiонального банку України в Одеськiй областi,  Державна 
податкова iнспекцiя у Приморському районi м. Одеси, Управлiння Пенсiйного 
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Фонду України у Приморському, Малиновському , Суворовському, Київському 
районi м. Одеси, Управлiння Пенсiйного фонду України Комiнтерновського 
району. 

 
 
З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу? 
 Так Ні 
З власної ініціативи X  
За дорученням загальних зборів  X 
За дорученням наглядової ради  X 
За зверненням виконавчого органу  X 
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків 
голосів 

 X 

Інше 
(запишіть) 

нi 

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

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО 
УПРАВЛІННЯ 

 
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом 
наступних трьох років? 

  Так Ні 
1 Випуск акцій X  
2 Випуск депозитарних розписок  X 
3 Випуск облігацій  X 
4 Кредити банків X  
5 Фінансування з державного і місцевих бюджетів  X 

6 
Інше (запишіть) 
Залучення субординованого боргу 

X  

 
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох 
років? 
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором X 
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  

 
Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж 
протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)  так 
 
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у 
депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні)  так 
 
З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі 
України (далі - особа)? 
 Так Ні 
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Не задовольняв професійний рівень особи  X 
Не задовольняли умови договору з особою  X 
Особу змінено на вимогу:   
акціонерів  X 
суду  X 
Інше 
(запишіть) 

В звязку з проведенням процедури дематерiалiзацiї власних акцiй 

 
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного 
управління? (так/ні)  так 
 
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного 
управління вкажіть дату його прийняття: 20.08.2009; яким органом управління прийнятий: 
Загальнi Збори акцiонерiв 
 
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, 
правил) корпоративного управління? (так/ні)  так; укажіть яким чином його оприлюднено: 
Кодекс (Принципи) корпоративного управлiння розмiщено на власнiй веб-сторiнцi Банку 
 
Розкрийте стан дотримання кодексу (принципів, правил) корпоративного управління у вашому 
акціонерному товаристві? 
Кодекс корпоративного управлiння дотримується у повному обсязi. 
 

Баланс 
за станом на 01.01.2011 року 

(тис.грн.) 
Рядок Найменування статті Примітк

и 
Звітний рік Попередній рік 

1 2 3 4 5 
 Активи    

1 Грошові кошти та їх еквіваленти 4 64 219 18 643 
2 Торгові цінні папери 5 10 005 5 424 

3 
Інші фінансові активи, що обліковуються за 
справедливою вартістю з визнанням результату 
переоцінки у фінансових результатах 

6 0 0 

4 Кошти в інших банках 7 66 131 54 672 
5 Кредити та заборгованість клієнтів 8 227 888 202 655 
6 Цінні папери в портфелі банку на продаж 9 60 0 
7 Цінні папери в портфелі банку до погашення 10 0 3 000 
8 Інвестиції в асоційовані компанії 11 0 0 
9 Інвестиційна нерухомість 12 6 705 0 

10 
Дебіторська заборгованість щодо поточного 
податку на прибуток 

 23 339 

11 Відстрочений податковий актив  58 78 
12 Гудвіл 13 0 0 
13 Основні засоби та нематеріальні активи 14 29 204 15 282 
14 Інші фінансові активи 15 2 247 2 590 
15 Інші активи 16 662 5 703 

16 
Довгострокові активи, призначені для продажу, 
та активи групи вибуття 

17 486 72 

17 Усього активів  407 688 308 458 
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 Зобов'язання    
18 Кошти банків 18 81 127 36 000 
19 Кошти клієнтів 19 230 208 183 366 
20 Боргові цінні папери, емітовані банком 20 0 0 
21 Інші залучені кошти 21 0 0 

22 
Зобов'язання щодо поточного податку на 
прибуток 

 262 227 

23 Відстрочені податкові зобов'язання  1 035 1 035 
24 Резерви за зобов'язаннями 22 1 0 
25 Інші фінансові зобов'язання 23 5 891 5 354 
26 Інші зобов'язання 24 14 059 12 189 
27 Субординований борг 25 0 7 985 

28 
Зобов'язання, що пов'язані з довгостроковими 
активами, призначеними для продажу (чи 
групами вибуття) 

17 0 0 

29 Усього зобов'язань  332 583 246 156 
 Власний капітал    

30 Статутний капітал 26 55 280 43 280 
31 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  804 4 271 
32 Резервні та інші фонди банку 27 19 021 14 751 

33 
Чисті активи, що належать акціонерам 
(учасникам) банку 

 75 105 62 302 

34 Частка меншості  0 0 
35 Усього власного капіталу та частка меншості  75 105 62 302 
36 Усього пасивів  407 688 308 458 
Примітки:  
 

Голова 
Правління 

                              
                                    О. М. Резнiченко 

 (підпис, прізвище, ім'я, по батькові) 
 

Кравченко Л.О. (048) 7246790 
Головний 
бухгалтер 

                             
                          О. В. Парасiч 

(прізвище виконавця, номер телефону)  (підпис, прізвище, ім'я, по 
батькові) 
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Звіт 
про фінансові результати 

за 2010 рік 
(тис.грн.) 

Рядок Найменування статті Примітк
и 

Звітний рік Попередній рік 

1 2 3 4 5 

1 
Чистий процентний дохід/(Чисті процентні 
витрати) 

 17 892 20 103 

1.1 Процентні доходи 28 49 187 51 052 
1.2 Процентні витрати 28 -31 295 -30 949 
2 Комісійні доходи 29 6 619 5 188 
3 Комісійні витрати 29 -547 -561 

4 
Результат від торгових операцій з цінними 
паперами в торговому портфелі банку 

 -92 -32 

5 Результат від операцій з хеджування 40 0 0 

6 

Результат від переоцінки інших фінансових 
інструментів, що обліковуються за 
справедливою вартістю з визнанням результату 
переоцінки у фінансових результатах 

 0 0 

7 Результат від торгівлі іноземною валютою  1 404 1 496 

8 

Прибуток/(збиток), який виникає під час 
первісного визнання фінансових активів за 
процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж 
ринкова 

7, 8 0 0 

9 

Прибуток/(збиток), який виникає під час 
первісного визнання фінансових зобов'язань за 
процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж 
ринкова 

18, 19 0 0 

10 
Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної 
нерухомості 

 0 -756 

11 Результат від переоцінки іноземної валюти  81 -345 
12 Резерв під заборгованість за кредитами 7, 8 -7 645 -4 354 

13 
Знецінення цінних паперів у портфелі банку на 
продаж 

9 0 0 

14 
Результат від продажу цінних паперів у 
портфелі банку на продаж 

9 0 0 

15 
Знецінення цінних паперів у портфелі банку до 
погашення 

10 0 0 

16 Резерви за зобов'язаннями 22, 38 0 0 
17 Інші операційні доходи 30 528 278 

18 
Доходи/(витрати) від дострокового погашення 
заборгованості 

18, 19 0 0 

19 Адміністративні та інші операційні витрати 31 -16 433 -15 494 
20 Дохід від участі в капіталі 11 0 0 
21 Прибуток/(збиток) до оподаткування  1 807 5 523 
22 Витрати на податок на прибуток 32 -1 003 -1 252 
23 Прибуток/(збиток) після оподаткування  804 4 271 

24 
Чистий прибуток/(збиток) від продажу 
довгострокових активів, призначених для 
продажу 

33 0 0 
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25 Чистий прибуток/(збиток)  804 4 271 
26 Прибуток/(збиток) консолідованої групи:  0 0 

26.1 Материнського банку  0 0 
26.2 Частки меншості  0 0 
27 Чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 34 0,01 0,1 

28 
Скоригований чистий прибуток/(збиток)  на 
одну просту акцію 

34, 35 0 0 

Примітки:  
 

Голова 
Правління 

                             
                                    О. М. Резнiченко 

 (підпис, прізвище, ім'я, по батькові) 
 

Кравченко Л. О (048) 7246790 
Головний 
бухгалтер 

                             
                             О. В. Парасiч 

(прізвище виконавця, номер телефону)  (підпис, прізвище, ім'я, по 
батькові) 
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Звіт про рух грошових коштів 
(прямий метод) 
за 2010 pік 

(тис.грн.) 
Рядок Найменування статті Примітка Звітний рік Попередній рік 

1 2 3 4 5 
 Грошові кошти від операційної діяльності: 

1 Процентні доходи, що отримані  0 0 
2 Процентні витрати, що сплачені  0 0 
3 Комісійні доходи, що отримані  0 0 
4 Комісійні витрати, що сплачені  0 0 

5 
Доходи, що отримані за операціями з торговими 
цінними паперами 

 0 0 

6 
Доходи, що отримані за операціями з фінансовими 
похідними інструментами 

 0 0 

7 
Доходи, що отримані за операціями з іноземною 
валютою 

 0 0 

8 Інші отримані операційні доходи  0 0 
9 Витрати на утримання персоналу  0 0 

10 
Сплачені адміністративні та інші операційні 
витрати 

 0 0 

11 Сплачений податок на прибуток  0 0 

12 
Чистий грошовий прибуток/(збиток) до зміни 
операційних активів та зобов'язань 

 0 0 

 Зміни в операційних активах та зобов'язаннях: 

13 
Чистий (приріст)/зниження за торговими цінними 
паперами 

 0 0 

14 

Чистий (приріст)/зниження за іншими 
фінансовими активами, що обліковуються за 
справедливою вартістю з визнанням результату 
переоцінки у фінансових результатах 

 0 0 

15 
Чистий (приріст)/зниження за коштами в інших 
банках 

 0 0 

16 
Чистий (приріст)/зниження за кредитами та 
заборгованістю клієнтам 

 0 0 

17 
Чистий (приріст)/зниження за іншими 
фінансовими активами 

 0 0 

18 Чистий (приріст)/зниження за іншими активами  0 0 

19 
Чистий (приріст)/зниження за коштами інших 
банків 

 0 0 

20 Чистий (приріст)/зниження за коштами клієнтів  0 0 

21 
Чистий (приріст)/зниження за борговими цінними 
паперами, що емітовані банком 

 0 0 

22 
Чистий (приріст)/зниження за іншими 
фінансовими зобов'язаннями 

 0 0 

23 
Чистий (приріст)/зниження за резервами під 
зобов'язання 

 0 0 

24 
Чисті грошові кошти, що отримані від операційної 
діяльності/(використані в операційній діяльності) 

 0 0 

 Грошові кошти від інвестиційної діяльності: 

25 
Придбання цінних паперів у портфелі банку на 
продаж 

9, 17 0 0 

26 
Дохід від реалізації цінних паперів у портфелі 
банку на продаж 

9, 17 0 0 
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27 
Придбання цінних паперів у портфелі банку до 
погашення 

10 0 0 

28 
Дохід від погашення цінних паперів у портфелі 
банку до погашення 

10 0 0 

29 Придбання основних засобів 14 0 0 
30 Дохід від реалізації основних засобів 14, 17 0 0 
31 Дивіденди отримані  0 0 

32 
Придбання дочірніх компаній за мінусом 
отриманих грошових коштів 

44 0 0 

33 
Дохід від реалізації дочірньої компанії за мінусом 
виплачених грошових коштів 

17 0 0 

34 Придбання асоційованих компаній 11 0 0 
35 Дохід від реалізації асоційованих компаній 11, 17 0 0 
36 Придбання інвестиційної нерухомості 12 0 0 
37 Дохід від реалізації інвестиційної нерухомості 12, 17 0 0 
38 Придбання нематеріальних активів 14 0 0 
39 Дохід від вибуття нематеріальних активів 14, 17 0 0 

40 
Чисті грошові кошти, що отримані від 
інвестиційної діяльності/(використані в 
інвестиційній діяльності) 

 0 0 

 Грошові кошти від фінансової діяльності: 
41 Отримані інші залучені кошти 21 0 0 
42 Повернення інших залучених коштів 21 0 0 
43 Отримання субординованого боргу 25 0 0 
44 Погашення субординованого боргу 25 0 0 
45 Емісія простих акцій 26 0 0 
46 Емісія привілейованих акцій 26 0 0 
47 Інші внески акціонерів, окрім емісії акцій 26, 27 0 0 
48 Викуп власних акцій 26 0 0 
49 Продаж власних акцій 26 0 0 
50 Дивіденди виплачені 26 0 0 
51 Інші виплати акціонерам, окрім дивідендів 26, 27 0 0 

52 
Чисті грошові кошти, що отримані від фінансової 
діяльності/(використані у фінансовій діяльності) 

 0 0 

53 
Вплив змін обмінного курсу на грошові кошти та 
їх еквіваленти 

 0 0 

54 
Чистий приплив/(відплив) грошових коштів та їх 
еквівалентів 

 0 0 

55 Грошові кошти та їх еквіваленти на початок року  0 0 
56 Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець року 1, 4 0 0 
Примітки:  
 

Голова 
Правління 

                              
                                     О. М. Резнiченко 

 (підпис, прізвище, ім'я, по батькові) 
 

Кравченко Л.О. (048) 7246790 
Головний 
бухгалтер 

                             
                                О. В. Парасiч 

(прізвище виконавця, номер телефону)  (підпис, прізвище, ім'я, по 
батькові) 
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Звіт про рух грошових коштів 
(непрямий метод) 

за 2010 pік 
(тис.грн.) 

Рядок Найменування статті Примітка Звітний рік Попередній рік 

1 2 3 4 5 
 Грошові кошти від операційної діяльності: 

1 Чистий прибуток/(збиток) за рік  804 4 271 

 Коригування для приведення суми чистого прибутку/(збитку) до суми грошових надходжень від 
операцій: 

2 Амортизація  1 796 1 983 

3 
Чисте збільшення/(зменшення) резервів за 
активами 

 7 652 4 374 

4 Нараховані доходи  -2 483 -5 689 
5 Нараховані витрати  -6 -103 
6 Торговельний результат  92 -1 464 
7 Нарахований та відстрочений податок  371 -342 
8 Прибуток/(збиток) від продажу інвестицій  0 0 
9 Прибуток від інвестицій в асоційовані компанії  0 0 

10 
Амортизація дисконту і премії фінансових 
інструментів 

 -103 -10 

11 Інший рух коштів, що не є грошовим  3 759 3 579 

12 
Чистий грошовий прибуток/(збиток) до зміни 
операційних активів та зобов'язань 

 11 882 6 599 

 Зміни в операційних активах та зобов'язаннях: 

13 
Чистий (приріст)/зниження за торговими цінними 
паперами 

 -4 558 -5 150 

14 

Чистий (приріст)/зниження за іншими 
фінансовими активами, що відображаються за 
справедливою вартістю з визнанням переоцінки 
через прибутки/збитки 

 0 0 

15 
Чистий (приріст)/зниження за коштами в інших 
банках 

 -16 799 -5 672 

16 
Чистий (приріст)/зниження за кредитами та 
заборгованістю клієнтам 

 -27 712 13 690 

17 
Чистий (приріст)/зниження за іншими 
фінансовими активами 

 418 299 

18 Чистий (приріст)/зниження за іншими активами  942 -5 067 

19 
Чистий (приріст)/зниження за коштами інших 
банків 

 45 127 -9 165 

20 Чистий (приріст)/зниження за коштами клієнтів  46 842 9 134 

21 
Чистий (приріст)/зниження за борговими цінними 
паперами, що емітовані банком 

 0 -11 575 

22 
Чистий (приріст)/зниження за іншими 
фінансовими зобов'язаннями 

 543 1 095 

23 
Чистий (приріст)/зниження за резервами під 
зобов'язання та відрахування та інші зобов'язання 

 1 870 11 926 

24 
Чисті грошові кошти, що отримані від операційної 
діяльності/(використані в операційній діяльності) 

 58 555 6 114 

 Грошові кошти від інвестиційної діяльності: 

25 
Придбання цінних паперів у портфелі банку на 
продаж 

9, 17 -60 0 
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26 
Дохід від реалізації цінних паперів у портфелі 
банку на продаж 

9, 17 0 0 

27 
Придбання цінних паперів у портфелі банку до 
погашення 

10 3 000 -3 000 

28 
Дохід від погашення цінних паперів у портфелі 
банку до погашення 

10 8 267 

29 Придбання основних засобів 14 -15 752 1 115 
30 Дохід від реалізації основних засобів 14, 17 0 -151 
31 Дивіденди отримані  0 0 

32 
Придбання дочірніх компаній за мінусом 
отриманих грошових коштів 

44 0 0 

33 
Дохід від реалізації дочірньої компанії за мінусом 
виплачених грошових коштів 

17 0 0 

34 Придбання асоційованих компаній 11 0 0 
35 Дохід від реалізації асоційованих компаній 11, 17 0 0 
36 Придбання інвестиційної нерухомості 12 -6 705 0 
37 Дохід від реалізації інвестиційної нерухомості 12, 17 0 -97 
38 Придбання нематеріальних активів 14 34 176 
39 Дохід від вибуття нематеріальних активів 14, 17 0 0 

40 
Чисті грошові кошти, що отримані від 
інвестиційної діяльності/(використані в 
інвестиційній діяльності) 

 -19 475 -1 690 

 Грошові кошти від фінансової діяльності: 
41 Отримані інші залучені кошти 21 0 0 
42 Повернення інших залучених коштів 21 0 0 
43 Отримання субординованого боргу 25 0 0 
44 Погашення субординованого боргу 25 -7 985 -385 
45 Емісія звичайних акцій 26 12 000 0 
46 Емісія привілейованих акцій 26 0 0 
47 Інші внески акціонерів, окрім емісії акцій 26, 27 0 0 
48 Викуп власних акцій 26 0 0 
49 Продаж власних акцій 26 0 0 
50 Дивіденди виплачені 26 0 0 
51 Інші виплати акціонерам, окрім дивідендів 26, 27 0 0 

52 
Чисті грошові кошти, що отримані від фінансової 
діяльності/(використані у фінансовій діяльності) 

 4 015 -385 

53 
Вплив змін обмінного курсу на грошові кошти та 
їх еквіваленти 

 -81 345 

54 
Чистий приплив/(відплив) грошових коштів та їх 
еквівалентів 

 43 014 4 384 

55 Грошові кошти та їх еквіваленти на початок року  16 650 12 266 
56 Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець року 1, 4 59 664 16 650 
Примітки:  
 

Голова 
Правління 

                              
                                  О. М. Резнiченко 

 (підпис, прізвище, ім'я, по батькові) 
 

Кравченко Л.О. (048) 7246790 
Головний 
бухгалтер 

                              
                             О. В. Парасiч 

(прізвище виконавця, номер телефону)  (підпис, прізвище, ім'я, по 
батькові) 
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Звіт про власний капітал 
                                                                                за 2010 pік                                                            (тис.грн.) 

Належить акціонерам 
материнського банку 

Ряд-
ок 

Найменування статті 
При-
мітк
и 

статут-
ний 

капітал 

резервн
і та 
інші 
фонди 
банку 

(приміт
-ка 27) 

нерозп
оділен
ий 

прибут
-ок 

усьо
го 

Частка 
меншост

і 

Усього 
власног

о 
капіталу 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Залишок на 1 січня попереднього 

року 
 43 280 10 437 4 415 58 1

32 
0 58 132 

2 Вплив переходу на нові та/або 
переглянуті стандарти і тлумачення, 
що забезпечують контекст, у якому 
слід читати стандарти 

3 0 0 -101 -101 0 -101 

3 Скоригований залишок на 1 січня 
попереднього року 

 43 280 10 437 4 314 58 0
31 

0 58 031 

4 Цінні папери в портфелі банку на 
продаж: 

 0 0 0 0 0 0 

4.1 Результат переоцінки до їх 
справедливої вартості 

9 0 0 0 0 0 0 

4.2 Продаж або втрати від зменшення 
корисності 

9 0 0 0 0 0 0 

5 Основні засоби та нематеріальні 
активи: 

 0 0 0 0 0 0 

5.1 Результат переоцінки 14 0 0 0 0 0 0 
5.2 Реалізований результат переоцінки 14 0 0 0 0 0 0 
6 Результат переоцінки за операціями 

хеджування 
 0 0 0 0 0 0 

7 Накопичені курсові різниці 27 0 0 0 0 0 0 
8 Відстрочені податки 32 0 0 0 0 0 0 
9 Чистий дохід/(збиток), що визнаний 

безпосередньо у складі власного 
капіталу 

 0 4 314 -4 314 0 0 0 

10 Прибуток/(збиток) за рік  0 0 4 271 4 27
1 

0 4 271 

11 Усього доходів/(збитків), що визнані 
за рік 

 0 4 314 4 271 4 27
1 

0 4 271 

12 Емісія акцій 26 0 0 0 0 0 0 
13 Власні акції, що викуплені в 

акціонерів: 
 0 0 0 0 0 0 

13.1 Викуплені 26 0 0 0 0 0 0 
13.2 Продаж 26 0 0 0 0 0 0 
13.3 Анулювання 26 0 0 0 0 0 0 
14 Об'єднання компаній 44 0 0 0 0 0 0 
15 Дивіденди, за якими прийнято 

рішення щодо виплати 
35 0 0 0 0 0 0 

16 Залишок на кінець дня 31 грудня 
попереднього року (залишок на 1 
січня звітного року) 

 43 280 14 751 4 271 62 3
02 

0 62 302 

17 Скоригований залишок на початок  43 280 14 751 4 271 62 3 0 62 302 
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звітного року 02 
17.1 Коригування 

Зміна облікової політики 
 0 0 0 0 0 0 

17.2 Виправлення помилок  0 0 0 0 0 0 
18 Цінні папери в портфелі банку на 

продаж: 
 0 0 0 0 0 0 

18.1 Результат переоцінки до їх 
справедливої вартості 

9 0 0 0 0 0 0 

18.2 Продаж або втрати від зменшення 
корисності 

9 0 0 0 0 0 0 

19 Основні засоби та нематеріальні 
активи: 

 0 0 0 0 0 0 

19.1 Результат переоцінки 14 0 0 0 0 0 0 
19.2 Реалізований результат переоцінки 14 0 0 0 0 0 0 
20 Результат переоцінки за операціями 

хеджування 
 0 0 0 0 0 0 

21 Накопичені курсові різниці 27 0 0 0 0 0 0 
22 Відстрочені податки 32 0 0 0 0 0 0 
23 Чистий дохід/(збиток), що 

визначений безпосередньо у складі 
власного капіталу 

 0 4 271 -4 271 0 0 0 

24 Прибуток/(збиток) за рік  0 0 804 804 0 804 
25 Усього доходів/(збитків), що визнані 

за рік 
 0 4 271 -3 467 804 0 804 

26 Емісія акцій 26 12 000 0 0 12 0
00 

0 12 000 

27 Власні акції, що викуплені в 
акціонерів: 

 0 0 0 0 0 0 

27.1 Викуплені 26 0 0 0 0 0 0 
27.2 Продаж 26 0 0 0 0 0 0 
27.3 Анулювання 26 0 0 0 0 0 0 
28 Об'єднання компаній  0 0 0 0 0 0 
29 Дивіденди, за якими прийнято 

рішення щодо виплати 
35 0 0 0 0 0 0 

30 Залишок на кінець дня 31 грудня 
звітного року 

 55 280 19 021 804 75 1
05 

0 75 105 

Примітки: Внески за незареєстрованим статутним капiталом за станом на кiнець дня 31.12.2010 р. 
становлять 14 000 тис. грн.  
Складовою частиною залишку балансового рахунку 5040 на кiнець звiтного року є нарахованi i неотриманi 
доходи у сумi 9404 тис. грн. та нарахованi i несплаченi витрати у сумi 6 тис. грн., сальдо по яким складає 
9398 тис. грн.  
Звiт було доповнено строкою "Коригування у зв'язку iз округленням результатiв минулих перiодiв", 
колонки пята та сьома якої дорiвнює (-1), iншi дорiвнюють (0).   
 

Голова 
Правління 

                             
                                       О. М. Резнiченко 

 (підпис, прізвище, ім'я, по батькові) 
 

Волошко Л.О. тел. (048) 780-14-27 
Головний 
бухгалтер 

                              
                                О. В. Парасiч 

(прізвище виконавця, номер телефону)  (підпис, прізвище, ім'я, по 
батькові) 

 
 


