
 

 
 
 

Баланс 
ПАТ «КБ  «Інвестбанк» 

м.Одеса, вул.В.Арнаутська, 2 «б» 
за ІII квартал 2009 року  

 
(тис. грн.)  

Рядок  Найменування статті  
На звітну дату 

поточного 
кварталу  

На кінець 
попереднього 

фінансового року  

1  2  3  4  

   АКТИВИ        

1  Грошові кошти та їх еквіваленти  26305 12266 

2  Торгові цінні папери  0 180 

3  

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

0 0 

4  Кошти в інших банках, у тому числі:  44266 51008 

4.1  В іноземній валюті  3187 5005 

5  Резерви під знецінення коштів в інших банках  (2858) (17) 

5.1  Резерви у відсотках до активу  6 0 

6  
Кредити та заборгованість клієнтів, у тому 
числі:  

213750 230858 

6.1  
Кредити та заборгованість юридичних осіб, у 
тому числі:  

169798 179263 

6.1.1  В іноземній валюті  42133 49821 

6.2  
Кредити та заборгованість фізичних осіб, у тому 
числі:  

43952 51595 

6.2.1  В іноземній валюті  33185 39221 

7  Резерви під знецінення кредитів  (13693) (13454) 

7.1  Резерви у відсотках до активу  6 6 

8  Цінні папери в портфелі банку на продаж  0 0 

9  
Резерви під знецінення цінних паперів у 
портфелі банку на продаж  

0 0 

9.1  Резерви у відсотках до активу  0 0 

10  Цінні папери в портфелі банку до погашення  4005 0 

11  
Резерви під знецінення цінних паперів у 
портфелі банку до погашення  

0 0 

11.1  Резерви у відсотках до активу  0 0 

12  Інвестиції в асоційовані й дочірні компанії  0 0 

13  Інвестиційна нерухомість  0 853 

14  Дебіторська заборгованість щодо поточного 19 20 

Додаток 2 
до Інструкції про порядок складання та 
оприлюднення фінансової звітності банків 
України  



податку на прибуток  

15  Відстрочений податковий актив  46 46 

16  Основні засоби та нематеріальні активи  15539 16125 

17  Інші фінансові активи  2831 2973 

18  Резерви під інші фінансові активи  (53) (61) 

18.1  Резерви у відсотках до активу  2 2 

19  Інші активи  5699 643 

20  Резерви під інші активи  (39) (14) 

20.1  Резерви у відсотках до активу  1 2 

21  
Довгострокові активи, призначені для продажу, 
та активи групи вибуття  

83 83 

22  
Резерви під зменшення корисності інвестицій в 
асоційовані й дочірні компанії, що утримуються 
з метою продажу  

0 0 

22.1  Резерви у відсотках до активу  0 0 

23  Усього активів, у тому числі:  295900 301509 

23.1  В іноземній валюті  82033 89396 

   ЗОБОВ'ЯЗАННЯ    

24  Кошти банків, у тому числі:  36000 45165 

24.1  В іноземній валюті  0 3465 

25  Кошти юридичних осіб, у тому числі:  40285 39168 

25.1  В іноземній валюті  4797 3000 

25.2  
Кошти юридичних осіб на вимогу, у тому 
числі:  

33985 29851 

25.2.1  В іноземній валюті  1273 1691 

26  Кошти фізичних осіб, у тому числі:  136318 135064 

26.1  В іноземній валюті  71478 69568 

26.2  Кошти фізичних осіб на вимогу, у тому числі:  23471 19717 

26.2.1  В іноземній валюті  14684 11873 

27  
Боргові цінні папери, емітовані банком, у тому 
числі:  

10138 10105 

27.1  В іноземній валюті  0 0 

28  Інші залучені кошти  0 0 

29  
Зобов'язання щодо поточного податку на 
прибуток  

225 229 

30  Відстрочені податкові зобов'язання  1039 1039 

31  Резерви за зобов'язаннями  0 0 

32  Інші фінансові зобов'язання  2885 4259 

33  Інші зобов'язання  173 263 

34  Субординований борг  8010 8085 

35  
Зобов'язання, що пов'язані з довгостроковими 
активами, призначеними для продажу, чи 
групами вибуття  

0 0 

36  Усього зобов'язань, у тому числі:  235073 243377 

36.1  В іноземній валюті  84787 84679 



   ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ    

37  Статутний капітал  43280 43280 

38  
Власні акції (частки, паї), що викуплені в 
акціонерів (учасників)  

0 0 

39  Емісійні різниці  0 0 

40  
Резерви, капіталізовані дивіденди та інші фонди 
банку  

8009 3695 

41  
Резерви переоцінки необоротних активів, у тому 
числі:  

6742 6742 

41.1  Резерви переоцінки нерухомості  6742 6742 

41.2  Резерви переоцінки нематеріальних активів  0 0 

42  Резерви переоцінки цінних паперів  0 0 

43  Резерви переоцінки за операціями хеджування  0 0 

44  Прибуток/Збиток минулих років  0 0 

45  Прибуток/Збиток поточного року  2796 4415 

46 Усього власного капіталу  60827 58132 

47 Усього пасивів  295900 301509 

 

"14" жовтня 2009 року  
Голова Правління___________________О.М.Резніченко 
                            (підпис, прізвище, ім'я, по батькові)  

Солошенко Т.В. тел.724-67-90 
 (прізвище виконавця, номер 
телефону)  

Головний бухгалтер _________________О.В. Парасіч 
                            (підпис, прізвище, ім'я, по батькові)  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 4 
до Інструкції про порядок складання та 
оприлюднення фінансової звітності банків 
України  

 
 

Звіт про фінансові результати 
ПАТ  «КБ  «Інвестбанк» 

м.Одеса, вул.В.Арнаутська, 2 «б» 
за ІII квартал 2009 року  

           (тис. грн.)  

На звітну дату кварталу  
Рядок  Найменування статті  поточного 

року  
попереднього 

фінансового року  

1  2  3  4  

1  Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати)  14911 11125 

1.1  Процентні доходи  37974 28590 

1.2  Процентні витрати  (23063) (17465) 

2  Чистий комісійний дохід/(Чисті комісійні витрати)  3189 4177 

2.1  Комісійні доходи  3584 4504 

2.2  Комісійні витрати  (395) (327) 

3  
Результат від торгових операцій з цінними паперами в 
торговому портфелі банку  

(32) 25 

4  Результат від операцій з хеджування  0 0 

5  

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

0 0 

6  Результат від торгівлі іноземною валютою  1221 1284 

7  
Прибуток/(Збиток), який виникає під час первісного 
визнання фінансових активів за процентною ставкою, 
вищою або нижчою, ніж ринкова  

0 0 

8  
Прибуток/(Збиток), який виникає під час первісного 
визнання фінансових зобов'язань за процентною 
ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова  

0 0 

9  
Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної 
нерухомості  

(756) 0 

10  Результат від переоцінки іноземної валюти  (357) (305) 

11  Резерви під заборгованість за кредитами  (2714) (1851) 

12  
Знецінення цінних паперів у портфелі банку на 
продаж  

0 0 

13  
Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку 
на продаж  

0 0 

14  
Знецінення цінних паперів у портфелі банку до 
погашення  

0 0 

15  Резерви за зобов'язаннями  0 (19) 

16  Інші операційні доходи  179 334 

17  
Доходи/(Витрати) від дострокового погашення 
заборгованості  

0 0 



18  Адміністративні та інші операційні витрати  (11715) (10209) 

19  Результат від участі в капіталі  0 0 

19.1  Дохід від участі в капіталі  0 0 

19.2  Втрати від участі в капіталі  0 0 

20  
Дохід/(Збиток) від довгострокових активів, 
призначених для продажу  

0 0 

21  Прибуток/(Збиток) до оподаткування  3926 4561 

22  Витрати на податок на прибуток  (1130) (1364) 

23  Прибуток/(Збиток) після оподаткування  2796 3197 

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

0 0 

25 Чистий прибуток/(збиток) банку  2796 3197 

 
 

"14"  жовтня 2009 року  
Голова Правління 
_______________________О.М.Резніченко  
  (підпис, прізвище, ім'я, по батькові)   

Солошенко Т.В.  тел.724-67-90 
(прізвище виконавця, номер телефону)   

Головний бухгалтер 
_______________________О.В.Парасіч                     
(підпис, прізвище, ім'я, по батькові)   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 9 
до Інструкції про порядок складання та 
оприлюднення фінансової звітності банків 
України  

 
 

Примітка " Зобов'язання банку, які обліковуються на позабалансових рахунках" 
ПАТ «КБ «Інвестбанк» 

м.Одеса, вул.В.Арнаутська, 2  «б» 
за ІII квартал 2009 року  

 (тис. грн.)  

Рядок  Найменування статті  

На звітну 
дату 

поточного 
кварталу  

На кінець 
попереднього 
фінансового 

року  

Зміни після дати 
останньої річної 

звітності 
(+; -)  

1  2  3  4  5  

1  Гарантії, що надані  824 805 +19 

2  
Зобов'язання з кредитування, які 
надані банкам  

0 0 0 

3  
Зобов'язання з кредитування, які 
надані клієнтам  

60145 39545 +20600 

4  Надана застава  36000 57293 -21293 

 
 

"14" жовтня 2009 року  
Голова Правління 
_______________________О.М.Резніченко  
  (підпис, прізвище, ім'я, по батькові)   

Солошенко Т.В.  тел.724-67-90 
(прізвище виконавця, номер телефону)   

Головний бухгалтер 
_______________________О.В.Парасіч                     
(підпис, прізвище, ім'я, по батькові)   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 11 
до Інструкції про порядок складання та  

оприлюднення фінансової звітності  
банків України  

 
Примітка " Окремі показники діяльності банку" 

ПАТ «КБ  «Інвестбанк» 
м.Одеса, вул.В.Арнаутська, 2 «б» 

за II І квартал 2009 року  

Рядок  Найменування рядка  На звітну дату  
Нормативні 
показники  

1  2  3  4  

1  Регулятивний капітал банку (тис. грн.)  60766 
На 01.01.2010 - 

51936 

2  Адекватність регулятивного капіталу
1 (%)  24,91   Не менше 10% 

3  
Співвідношення регулятивного капіталу до 
сукупних активів (%)  

18,89   Не менше 9% 

4  Поточна ліквідність
2 (%)  69,04   Не менше 40% 

5  
Максимальний розмір кредитного ризику на 
одного контрагента (%)  

24,17   Не більше 25% 

6  Великі кредитні ризики (%)  295,93 
Не більше 8-кратного 
розміру регулятив-

ного капіталу 

7  
Максимальний розмір кредитів, гарантій та 
поручительств, наданих одному інсайдеру (%)  

1,13   Не більше 5% 

8  
Максимальний сукупний розмір кредитів, 
гарантій та поручительств, наданих інсайдерам 
(%)  

3,00   Не більше 30% 

9  Рентабельність активів
3 (%)  1,28 х  

10  
Кредитні операції, що класифіковані як 
"стандартні" (тис. грн.)  

132208 х  

10.1  
Сформований резерв за такими операціями (тис. 
грн.)  

312 х  

11  
Кредитні операції, що класифіковані як "під 
контролем" (тис. грн.)  

125035 х  

11.1  
Сформований резерв за такими операціями (тис. 
грн.)  

1563 х  

12  
Кредитні операції, що класифіковані як 
"субстандартні" (тис. грн.)  

53932 х  

12.1  
Сформований резерв за такими операціями (тис. 
грн.)  

8 061 х  

13  
Кредитні операції, що класифіковані як 
"сумнівні" (тис. грн.)  

2479 х  

13.1  
Сформований резерв за такими операціями (тис. 
грн.)  

1351 х  

14  
Кредитні операції, що класифіковані як 
"безнадійні" (тис. грн.)  

2470 х  

14.1  
Сформований резерв за такими операціями (тис. 
грн.)  

2470 х  

15  Чистий прибуток на одну просту акцію (грн.)  0,07 х  



16  Сума сплачених дивідендів за 2008 рік на одну:  0 х  

16.1  Просту акцію  0 х  

16.2  Привілейовану акцію  0 х  

17  
Перелік учасників (акціонерів) банку, які прямо 
та опосередковано володіють 10 і більше 
відсотками статутного капіталу банку  

1.Товариство з 
обмеженою 

відповідальністю  
“ТЕСА”(код країни 

804), відсоток у 
статутному капіталі: 
пряма участь-38,0886, 
опосередкована участь 

–0%. 
2.Товариство з 
обмеженою 

відповідальністю 
“БАБ-ІНВЕСТ”(код 

країни 804), відсоток у 
статутному капіталі: 
пряма участь-31,0691, 
опосередкована участь 

–13,1065%. 
3.Незвінська Тамара 

Миколаївна  
(код країни 804) 

відсоток у статутному 
капіталі: пряма участь-
2,1581, опосередкована 

участь –42,0175%. 
4.Незвінський 

Олександр Федорович 
(код країни 804) 

відсоток у статутному 
капіталі:пряма участь-

10,9484, 
опосередкована участь 

–33,2272% 

х  

 
 

"14" жовтня 2009 року  
Голова Правління 
_______________________О.М.Резніченко  
  (підпис, прізвище, ім'я, по батькові)   

Меденицька Н.О.  тел.724-25-52 
(прізвище виконавця, номер телефону)   

Головний бухгалтер 
_______________________О.В.Парасіч                 
    (підпис, прізвище, ім'я, по батькові)   

 
 

 


