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
(посада)

(п

МП
Річна інформація емітента цінних паперів
за 2010 рік
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦЕНТ-БАНК"
1.2. Організаційно-правова форма емітента
Публічне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 14360080
1.4. Місцезнаходження емітента Дніпропетровська обл., 49074 м. Днiпропетровськ вул.
Батумська,11
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента
(056) 789-61-52

(056) 735-32-99

1.6. Електронна поштова адреса емітента

ab@a-bank.com.ua

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

29.04.2011
(дата)

2.2. Річна інформація опублікована у

80(3131) Бюлетень цінні папери України

30.04.2011

(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

2.3. Річна інформація розміщена на власній
сторінці
(за наявності)

http://abank.com.ua/ в мережі Інтернет
(адреса сторінки)

(дата)

29.04.2011
(дата)

Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента:
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента;
б) інформація про державну реєстрацію емітента;
в) банки, що обслуговують емітента;
г) основні види діяльності;
ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності;
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств;
е) інформація про рейтингове агентство;
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.
4. Інформація про посадових осіб емітента:
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;
б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента.
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента.
6. Інформація про загальні збори акціонерів.
7. Інформація про дивіденди.
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент.
9. Відомості про цінні папери емітента:
а) інформація про випуски акцій емітента;
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.
10. Опис бізнесу.
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);
б) інформація щодо вартості чистих активів емітента;
в) інформація про зобов'язання емітента.
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.
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13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що
виникала протягом звітного періоду.
14. Інформація про стан корпоративного управління.
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 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.
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).
27. Аудиторський висновок.
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: До складу змiсту рiчної iнформацiї не включени наступнi форми:
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"Iнформацiя про рейтингове агентство" - за звiтний перiод емiтент не користувався послугами
рейтингова агенства.
"Iнформацiя про органи управлiння емiтента" - для акцiонерних товариств ця форма не
завповнюється.
"Iнформацiя про осiб, що володiють 10 вiдсоткiв та бiльше акцiй емiтента" - за звiтний перiод
осiб, що володiють 10 вiдсоткiв та бiльше акцiй емiтента, немає.
"Iнформацiя про дивiденди" - за звiтний перiод дивiденди не нараховувалися та не сплачувалися.
"Iнформацiя про облiгацiї емiтента" - за звiтний перiод випускiв облiгацiй емiтента не
реєструвалося.
"Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" - за звiтний перiод випускiв iнших
цiнних паперiв емiтента не реєструвалося.
"Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду" - за звiтний перiод викупу
власних акцiй не вiдбувалося.
"Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв" - за
звiтний перiод емiтент не випускав боргових цiнних паперiв.
"Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала
протягом звiтного перiоду" - за звiтний перiод емiтент не мав випадкiв особливої iнформацiї.
"Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського
облiку" - за звiтний перiод емiтент не складав звiтнiсть вiдповiдно до МСБО.
"Звiт про стан об'єкта нерухомостi" - за звiтний перiод емiтент не випускав цiльових облiгацiй,
виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi.

3. Основні відомості про емітента
3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
3.1.1. Повне найменування
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦЕНТ-БАНК"
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)
ПАТ "А-БАНК"
3.1.3. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3.1.4. Поштовий індекс
49074
3.1.5. Область, район
Дніпропетровська обл. д/н р-н
3.1.6. Населений пункт
м. Днiпропетровськ
3.1.7. Вулиця, будинок
вул. Батумська,11
3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента
3.2.1. Серія і номер свідоцтва
А00 № 055448
3.2.2. Дата державної реєстрації
30.10.1992
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво
Виконавчий комiтет Днiпропетровської мiської ради дата видачi 24.09.2009
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)
125 560 000,00
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)
125 560 000,00
3.3. Банки, що обслуговують емітента
3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у національній валюті
НБУ м Днiпропетровськ
3.3.2. МФО банку

305006
3.3.3. Поточний рахунок
32005105700
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у іноземній валюті
д/н
3.3.5. МФО банку
д/н
3.3.6. Поточний рахунок
д/н
3.4. Основні види діяльності
65.12 - IНШI ВИДИ ГРОШОВОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА;
3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
Вид діяльності
1
Банкiвська дiяльнiсть

Опис

Дата
закінчення
Державний орган, що видав
дії ліцензії
(дозволу)
2
3
4
5
16-3
10.10.2009
Нацiональний банк України
безстроково
10 жовтня 2009 р. Банк отримав Дозвiл № 16-3, згiдно з яким Банк має право
здiйснювати операцiї, якi були зазначенi у Дозволi № 16-2 вiд 22.12.2008р. з
доданням пунктiв:
"
операцiї з готiвкою 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),
що здiйснюються в пунктах обмiну iноземної валюти, якi працюють на
пiдставi укладених банками агентських договорiв з юридичними особами резидентами;
"
торгiвля iноземною валютою на валютному ринку України (за
винятком валютно-обмiнних операцiй);
"
торгiвля iноземною валютою на мiжнародних ринках;
"
iншi операцiї з валютними цiнностями на валютному ринку України
Номер ліцензії
(дозволу)

Дата
видачі

3.6. Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств
Найменування об'єднання: Асоцiацiя українських банкiв. Місцезнаходження об'єднання:
м.Київ, вул.М.Раскової, 15. Асоцiацiя українських банкiв (АУБ) є добровiльним об'єднанням
банкiв, розташованих на територiї України, з метою координацiї їх дiяльностi та захисту прав,
представлення загальних iнтересiв в державних та iнших органах, об'єднання ресурсiв для
вирiшення великих фiнансових програм, надання практичної допомоги в органiзацiї роботи
банкiв, навчання кадрiв, розповсюдження передового досвiду та iнше.
Асоцiацiя українських банкiв була заснована 10.10.1994 р. ПАТ "ПРОФIН БАНК" є одним з

дев'яти органiзацiй-засновникiв АУБ.
Дата вступу в ассоциацию 27.02.1995 р.4. Інформація про засновників та/або

учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
Код за ЄДРПОУ
Найменування юридичної особи
засновника та/або
засновника та/або учасника
учасника
Фiрма BERLEE MANAGEVENT
CORP.BVI.
Фiрма UBAROS INVEST TRADE
INC
Фiрма OXFORD
WORLDWIDE.LTD
ТОВ "Комерцiйноконсультацiйний центр"
СЛАВУТИЧ"
17 фiзичних осiб.
Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи

д/н

Місцезнаходження

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

BRITISH VIRGIN ISLANDS Zurich
р-н 8021 P.O. BOX 590 д/н

0

д/н

д/н р-н д/н д/н д/н

0

д/н

д/н р-н д/н д/н д/н

0

д/н

д/н р-н д/н д/н д/н

0

д/н

д/н р-н д/н д/н д/н

0
Відсоток акцій
(часток, паїв), які
Серія, номер, дата видачі та найменування органу,
належать засновнику
який видав паспорт
та/або учаснику (від
загальної кількості)
Усього
0

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
Cередньооблiкової чисельностi штатних працiвникiв облiкового складу- 443 особи, середньої
чисельностi осiб, якi працюють за сумiсництвом - 20 осiб, чисельностi працiвникiв, якi
працюють на умовах договорiв цивiльно-правового характеру- 24 особи. Фонд оплати працi у
2010 р. склав 23827 тис.грн, у 2009- 15408 тис.грн, зростання на 54,64%.
Збiльшення вiдбулось за рахунок збiльшення штатної уiлькостi працiвникiв .
Кадрова полiтика є засадним нормативним документом банку, яким повиннi керуватися
менеджери усiх ланок при управлiннi найважливiшим ресурсом банку, - трудовим.
Призначення - забезпечити успiшну реалiзацiю Стратегiї банку i єдиний пiдхiд до управлiння
персоналом. Кадрова полiтика є основою для розробки системи управлiння персоналом i
формування усiх планових, а також нормативно-методичних документiв банку.
Мета кадрової полiтики банку - пiдвищення якостi персоналу ПАТ «А-БАНК» i ефективностi
його працi до рiвня кращих найбiльших банкiв України.
Засаднi принципи кадрової полiтики :
прiоритетностi - формування персоналу здiйснюється на основi прiоритету професiоналiзму i
лояльностi особи до банку, витiснення низько ефективного i утримання
висококвалiфiкованого персоналу;

правомiрностi - система управлiння персоналом повинна вiдповiдати законодавству України,
нормативним актам НБУ i нормативнiй базi банку;
цiлеспрямованостi - система управлiння персоналом повинна сприяти найбiльш ефективнiй
реалiзацiї Стратегiї розвитку банку;
гнучкостi i оперативностi - система управлiння персоналомповинна швидко адаптуватися до
змiн Стратегiї розвитку банку i умов зовнiшнього середовища;
збалансованостi iнтересiв спiвробiтникiв i банку;
справедливостi - ротацiя персоналу i винагорода за його працю здiйснюється вiдповiдно до
результатiв дiяльностi спiвробiтникiв i рiвня їх професiйної компетентностi;
прозоростi - система управлiння персоналом має бути гранично простою для сприйняття,
безконфлiктною i сприяючою пiдвищенню iмiджу банку.
Змiст кадрової полiтики формується стосовно основних функцiй управлiння персоналом :
планування i монiторинг чисельностi, а також структури;
ротацiя (прийом, перемiщення, звiльнення);
професiйна пiдготовка;
органiзацiя працi, включаючи нормування, регламентацiю, створення робочих мiсць i так
далi;
мотивацiя працi, включаючи оплату працi а також додаткове матерiальне i нематерiальне
стимулювання;
Професiйна пiдготовка персоналу банку ведеться безперервно персонiфiкований по
посадових позицiях i спрямована на досягнення вiдповiдностi професiйної компетентностi
спiвробiтникiв Стратегiї розвитку банку.
Цi та деякi iншi функцiї реалiзуються службою персоналу у тiснiй спiвпрацi, як з Головою
Правлiння (наприклад питання загальної стратегiї або висування на посади), так i з
вiдповiдними структурними пiдроздiлами товариства, якi так чи iнакше беруть участь у
розробцi та реалiзацiї кадрової полiтики.

6. Інформація про посадових осіб емітента
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
6.1.1. Посада
Голова Правлiння
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Малихiна Наталя Альбертiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)*
або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
6.1.4. Рік народження**
1969
6.1.5. Освіта**
вища, Запорiзький д ержавний унiверситет.
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
2
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
керiвник бiзнесу персонального обслуговування комерцiйного банку
6.1.8. Опис
Виконавчим органом Банку, який здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю, є
Правлiння Банку (далi - Правлiння), до компетенцiї якого належать усi питання дiяльностi
Банку, крiм тих, що згiдно з чинним законодавством, цим Статутом або рiшенням Зборiв
вiднесенi виключно до компетенцiї iншого органу Банку та несе вiдповiдальнiсть за
ефективнiсть його роботи, згiдно принципам та порядку, встановленому Статутом банку,
Положенням "Про Правлiння", рiшеннями Зборiв та Ради.
Головою та членами Правлiння можуть бути особи, якi перебувають з Банком у трудових
вiдносинах. Кандидатура Голови Правлiння вiдповiдним чином погоджується з Нацiональним
банком України.
а) дiє без довiреностi вiд iменi Банку, представляє його iнтереси в усiх установах, органiзацiях
i пiдприємствах;
б) здiйснює оперативне керiвництво дiяльнiстю Правлiння Банку;
в) затверджує правила, процедури та iншi внутрiшнi документи Банку, якi стосуються
оперативно-господарської дiяльностi Банку, розробляються згiдно вимог дiючого

законодавства України та затвердження яких не вiдноситься до компетенцiї Загальних зборiв,
Наглядової Ради та Правлiння, затверджує внутрiшнi нормативнi акти, що визначають
вiдносини мiж пiдроздiлами Банку та порядок здiйснення банкiвських операцiй, видає накази,
обов'язковi для виконання працiвниками Банку, затверджує тарифи на послуги Банку;
г) вирiшує питання пiдбору, пiдготовки i використання кадрiв, приймає на роботу та звiльняє
з роботи працiвникiв Банку, застосовує до них заходи заохочення та стягнення, визначає
порядок оплати та заохочення працiвникiв, приймає рiшення про вiдрядження, включаючи
закордоннi дiловi поїздки;
д) визначає наказом по Банку головного бухгалтера Банку, який заступає на посаду пiсля
надання письмової згоди на це Нацiональним банком України;
е) вчиняє вiд iменi Банку будь-якi правочини, з урахуванням обмежень, встановлених дiючим
законодавством та цим Статутом;
є) видає довiреностi;
ж) здiйснює iншi дiї правового та органiзацiйного характеру, пов'язанi з дiяльнiстю Банку;
з) приймає рiшення про вступ (вихiд) до складу учасникiв (засновникiв) суб'єктiв
господарювання та про придбання (вiдчуження) корпоративних прав (часток, паїв, акцiй) в їх
статутних капiталах, якщо сума складає менше 10 вiдсоткiв вартостi активiв Банку за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi та, при цьому, не перевищує граничну суму,
встановлену для Голови Правлiння .
Iншi права, обов'язки i вiдповiдальнiсть визначаються в трудовому договорi.
Оплата працi посадової особи здiйснюється згiдно Положення про оплату працi, трудовим
договором та вiдображається у податкової звiтностi за формою 1-ДФ.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України,посадова особа не дала згоди на поширення
iнформацiї щодо паспортних даних та оприлюднення iнформацiї щодо винагороди(заробiтну
плату)(в тому числi в натуральнiй), яку отримав протягом 2010 року.
Протягом 2010 року не вiдбувались змiни у складi посадових осiб
Загальний стаж роботи 22 рокiв та 8 мiсяцiв
Посадова особа не обiймає посад на iнших пiдприємствах.
Посадова особа немає судимостей за посадовi та корисливi злочини.
*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 пралвння
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бугло Вiкторiя Миколаївна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)*
або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
6.1.4. Рік народження**
1968
6.1.5. Освіта**
вища Днiпропетровсьеий хiмiко технологiчний iнститут
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
2
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
керiвник напрямку обслуговування клiєнтiв ЗАТ "АКЦЕНТ-БАНКУ"
6.1.8. Опис
Правлiння виконує такi функцiї:
а) органiзує та здiйснює керiвництво оперативною дiяльнiстю Банку, забезпечує виконання
рiшень Зборiв i Ради;
б) затверджує положення про структурнi пiдроздiли Банку;
в) розглядає i вирiшує iншi питання дiяльностi Банку згiдно з Положенням "Про Правлiння",
яке затверджується Зборами;
г) затверджує стратегiчнi, бiзнес-плани та бюджети Банку в цiлому, його пiдроздiлiв та звiти
про їх виконання;
') приймає рiшення про вiдкриття вiддiлень Банку, затвердження їх положень;
д) приймає рiшення про вчинення правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є
його предметом, становить менше 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi;
е ) приймає рiшення по розпорядженню рухомим та нерухомим майном, грошовими коштами
Банку в межах граничної суми, встановленої вiдповiдно до пiдпункту 28 п. 9.3.3 цього
Статуту;
є) затверджує поточнi плани дiяльностi Банку та заходи, необхiднi для вирiшення його

завдань;
ж) затверджує щорiчний кошторис, штатний розклад та посадовi оклади спiвробiтникiв Банку
(крiм членiв Правлiння), встановлює показники, розмiри та строки їх премiювання;
з) надає на затвердження Загальним зборам акцiонерiв рiчний звiт та баланс Банку;
и) приймає рiшення про отримання i надання довгострокових кредитiв;
i) здiйснює формування фондiв, необхiдних для дiяльностi Банку;
ї) утворює пiдроздiли, необхiднi для виконання цiлей та завдань Банку;
й) надає вiдповiднi доручення керiвникам фiлiй i представництв;
к) органiзовує ведення бухгалтерського облiку та звiтностi в Банку;
л) приймає рiшення про дату скликання та порядок денний Зборiв;
м) приймає рiшення про випуск власних облiгацiй;
н) приймає рiшення з iнших питань, пов'язаних з поточною дiяльнiстю Банку;
о) приймає рiшення про вступ (вихiд) до складу учасникiв (засновникiв) суб'єктiв
господарювання та про придбання (вiдчуження) корпоративних прав (часток, паїв, акцiй) в їх
статутних капiталах, якщо сума складає менше 10 вiдсоткiв вартостi активiв Банку за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi та/або не перевищує граничну суму.
Оплата працi посадової особи здiйснюється згiдно Положення про оплату працi, трудовим
договором та вiдображається у податкової звiтностi за формою 1-ДФ.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України,посадова особа не дала згоди на поширення
iнформацiї щодо паспортних даних та оприлюднення iнформацiї щодо винагороди(в тому
числi в натуральнiй), яку отримав протягом 2010 року.
Протягом 2010 року не вiдбувались змiни у складi посадових осiб
Перелiк попереднiх посад що обiймала посадова особа -лаборатн, прибиральниця,
вчитель,контролер-касир, бухгалтер,адмiнiстратор, економiст, старший економiст,заступник
керiвника бiзнесу, керiвник напрямку активних продаж у Банку, керiвник малого та
середнього бiзнесу Банку.
Загальний стаж роботи 20 рокiв.
Посадова особа не обiймає посад на iнших пiдприємствах.
Посадова особа немає судимостей за посадовi та корисливi злочини.
*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
Баканова Вiкторiя Генрiховна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)*
або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
6.1.4. Рік народження**
1968
6.1.5. Освіта**
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
2
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
керiвник напрямку обслуговування клiєнтiв банку ПАТ "А-Банк"
6.1.8. Опис
Правлiння виконує такi функцiї:
а) органiзує та здiйснює керiвництво оперативною дiяльнiстю Банку, забезпечує виконання
рiшень Зборiв i Ради;
б) затверджує положення про структурнi пiдроздiли Банку;
в) розглядає i вирiшує iншi питання дiяльностi Банку згiдно з Положенням "Про Правлiння",
яке затверджується Зборами;
г) затверджує стратегiчнi, бiзнес-плани та бюджети Банку в цiлому, його пiдроздiлiв та звiти
про їх виконання;
') приймає рiшення про вiдкриття вiддiлень Банку, затвердження їх положень;
д) приймає рiшення про вчинення правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є
його предметом, становить менше 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi;
е ) приймає рiшення по розпорядженню рухомим та нерухомим майном, грошовими коштами
Банку в межах граничної суми, встановленої вiдповiдно до пiдпункту 28 п. 9.3.3 цього
Статуту;
є) затверджує поточнi плани дiяльностi Банку та заходи, необхiднi для вирiшення його

завдань;
ж) затверджує щорiчний кошторис, штатний розклад та посадовi оклади спiвробiтникiв Банку
(крiм членiв Правлiння), встановлює показники, розмiри та строки їх премiювання;
з) надає на затвердження Загальним зборам акцiонерiв рiчний звiт та баланс Банку;
и) приймає рiшення про отримання i надання довгострокових кредитiв;
i) здiйснює формування фондiв, необхiдних для дiяльностi Банку;
ї) утворює пiдроздiли, необхiднi для виконання цiлей та завдань Банку;
й) надає вiдповiднi доручення керiвникам фiлiй i представництв;
к) органiзовує ведення бухгалтерського облiку та звiтностi в Банку;
л) приймає рiшення про дату скликання та порядок денний Зборiв;
м) приймає рiшення про випуск власних облiгацiй;
н) приймає рiшення з iнших питань, пов'язаних з поточною дiяльнiстю Банку;
о) приймає рiшення про вступ (вихiд) до складу учасникiв (засновникiв) суб'єктiв
господарювання та про придбання (вiдчуження) корпоративних прав (часток, паїв, акцiй) в їх
статутних капiталах, якщо сума складає менше 10 вiдсоткiв вартостi активiв Банку за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi та/або не перевищує граничну суму
Iншi права, обов'язки i вiдповiдальнiсть визначаються в трудовому договорi.
Оплата працi посадової особи здiйснюється згiдно Положення про оплату працi, трудовим
договором та вiдображається у податкової звiтностi за формою 1-ДФ.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України,посадова особа не дала згоди на поширення
iнформацiї щодо паспортних даних та оприлюднення iнформацiї щодо винагороди(в тому
числi в натуральнiй), яку отримав протягом 2010 року.
Протягом 2010 року не вiдбувались змiни у складi посадових осiб
Перелiк попереднiх посад що обiймала посадова особа -iнженер, бухгалтер, секретарреферент, операцiонiста, старшого експерта, начальник вiддiлу, начальник департаменту,
заступник керiвникiв. БПОIК, керував. напрямки обслуг. клiєнтiв, керiвник,. роздрiбного
бiзнесу ;керiвник напрямку обслуговування клiєнтiв банку РП ПАТ "А-Банк".
Загальний стаж роботи 25 рокiв.
Посадова особа не обiймає посад на iнших пiдприємствах.
Посадова особа немає судимостей за посадовi та корисливi злочини.
*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
Маркова Iрина Федорiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)*
або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
6.1.4. Рік народження**
1961
6.1.5. Освіта**
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
2
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
заступник головного бухгалтера БАНКУ
6.1.8. Опис
Забезпечує дотримання єдиних методологiчних засад бухгалтерського облiку,
вiдповiдно до нормативних вимог Нацiонального банку України, складання i надання у
встановленi строки фiнансової, податкової та статистичної звiтностi, збереження
бухгалтерської документацiї та її архiвування. Органiзовує контроль за вiдображенням в
облiку всiх операцiй, якi здiйснюються Банком, та перевiрку стану бухгалтерського облiку у
пiдроздiлах Банку. Бере участь у формуваннi служби бухгалтерського облiку.
Iншi права, обов'язки i вiдповiдальнiсть визначаються в трудовому договорi.
Оплата працi посадової особи здiйснюється згiдно Положення про оплату працi, трудовим
договором та вiдображається у податкової звiтностi за формою 1-ДФ.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України,посадова особа не дала згоди на поширення
iнформацiї щодо паспортних даних та оприлюднення iнформацiї щодо винагороди(в тому
числi в натуральнiй), яку отримав протягом 2010 року.
Протягом 2010 року не вiдбувались змiни у складi посадових осiб
Перелiк попереднiх посад що обiймала посадова особа - апаратник,
заготовщикшиноремонтных матерiалiв., слюсар механо-складальних робiт, прибиральниця,
iнженер, iнженер-проектувальник, бухгалтер, бухгалтер-програмист, економiст, начальник

сектора бухгалтерiї, гл. бухг., заст. начальника департаменту касових операцiй, заст. керiвника
БПОИК, заст. начальника департаменту бухгалтерського облiку., заступник головного
бухгалтеру, головний бухгалтер.
Загальний стаж роботи 25 рокiв .
Посадова особа не обiймає посад на iнших пiдприємствах.
Посадова особа немає судимостей за посадовi та корисливi злочини.
*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 Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Згурський Валентин Арсентiйович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)*
або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
6.1.4. Рік народження**
1927
6.1.5. Освіта**
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
16
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
вища
6.1.8. Опис
Голова Наглядової Ради Банку обирається членами Наглядової Ради з їх числа простою
бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Наглядової Ради. Наглядова Рада має право в будьякий час переобрати Голову Наглядової Ради.
Голова Наглядової Ради органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової Ради та головує
на них, вiдкриває загальнi збори, органiзовує обрання секретаря загальних зборiв, пiдписує
трудовий договiр з Головою Правлiння Банку та з головним бухгалтером, здiйснює iншi
повноваження, передбаченi статутом та положенням про Наглядову Раду.
У разi неможливостi виконання Головою Наглядової Ради своїх повноважень, його
повноваження здiйснює один iз членiв Наглядової Ради за її рiшенням, якщо iнше не
передбачено статутом або положенням про Наглядову Раду Банку.
Iншi права, обов'язки i вiдповiдальнiсть визначаються в трудовому договорi.
Оплата працi посадової особи здiйснюється згiдно Положення про оплату працi, трудовим
договором та вiдображається у податкової звiтностi за формою 1-ДФ.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України,посадова особа не дала згоди на поширення

iнформацiї щодо паспортних даних та оприлюднення iнформацiї щодо винагороди(в тому
числi в натуральнiй), яку отримав протягом 2010року.
Протягом 2010 року змiн у складi посадових осiб не вiдбувалось.
Перелiк попереднiх посад що обiймала посадова особа -генеральний директор,голова
Київського мiськвиконкому,Голова керiвникiв ради столиць союзних республiк, Москви та
Ленiнграду, Депутат Верховної Ради СРСР,член оперативної комiсiї уряду України,
Посадова особа не обiймає посад на iнших пiдприємствах.
Посадова особа немає судимостей за посадовi та корисливi злочини.
*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 Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
ТОВ "Захiдна виробничо-комерцiйна компанiя"
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)*
або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
6.1.4. Рік народження**
0
6.1.5. Освіта**
д/н
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
0
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
д/н
6.1.8. Опис
Представник компананiї Сiнчук Олег Волошимирович
До компетенцiї Наглядової Ради належить:
1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з
дiяльнiстю Банку;

2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та
про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових
загальних зборiв;
3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв на вимогу
акцiонерiв або за пропозицiєю виконавчого органу;
4) прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених товариством
акцiй;
5) прийняття рiшення про розмiщення Банком iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Банком iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством;
8) обрання та вiдкликання повноважень голови i членiв Правлiння:
8.1) обирає, призначає та звiльняє Голову Правлiння Банку, який заступає на посаду пiсля
надання письмової згоди на це Нацiональним банком України;
8.2.) обирає, призначає та звiльнює членiв Правлiння;
8.3.) визначає кiлькiсний склад Правлiння Банку;
9) затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, якi укладатимуться з членами
виконавчого органу, встановлення розмiру їх винагороди;
10) прийняття рiшення про вiдсторонення голови Правлiння вiд виконання його повноважень
та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови Правлiння;
11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Банку;
12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України "Про
акцiонернi товариства";
13) обрання аудитора Банку та визначення умов договору, що укладатиметься з ним,
встановлення розмiру оплати його послуг.
14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв,
порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку визначеного до Статуту;
15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про
проведення загальних зборiв вiдповiдно до Статуту;
16) вирiшення питань про участь Банку у промислово-фiнансових групах та iнших
об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
17) визначає органiзацiйну структуру та чисельнiсть працiвникiв Банку, затверджує
економiчнi нормативи з працi i розмiри видаткiв на утримання i розвиток Банку;
18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або

послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi;
19) визначення ймовiрностi визнання Банку неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на
себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу
акцiй;
20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна товариства та затвердження умов
договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
21) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв
Банку або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з
ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
22) надсилання в порядку, передбаченому Статутом , пропозицiй акцiонерам про придбання
особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй вiдповiдно Статуту;
23) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової Ради згiдно
iз законом або статутом Банку.
24) контролює виконання рiшень Зборiв, дiяльнiсть Правлiння Банку;
25) приймає рiшення про створення, реорганiзацiю та лiквiдацiю дочiрнiх банкiв, дочiрнiх
пiдприємств, фiлiй та представництв, затверджує їх статути та положення;
26) заслуховує результати перевiрок Ревiзiйною комiсiєю Банку фiнансово-господарської
дiяльностi Банку, пропонує рекомендацiї щодо усунення виявлених недолiкiв, визначає обсяг
iнформацiї за результатами перевiрок для ознайомлення загальними зборами, враховуючи
забезпечення конфiденцiйностi iнформацiї;
27) визначає органiзацiйну структуру та чисельнiсть працiвникiв Банку, його фiлiй та
представництв, затверджує економiчнi нормативи з працi i розмiри видаткiв на утримання i
розвиток Банку;
28) встановлює обмеження у виглядi граничних сум (лiмiтiв) для Правлiння Банку на
прийняття рiшень по розпорядженню рухомим та нерухомим майном, грошовими
коштами Банку, а також для Голови Правлiння Банку на укладення угод та вчинення
правочинiв по розпорядженню рухомим та нерухомим майном, грошовими коштами Банку;
30) приймає рiшення про приєднання до Банку iнших господарських товариств;
31) здiйснює попереднiй розгляд рiчних звiтiв i балансiв та висновкiв по них Ревiзiйної
комiсiї;
32) затверджує звiти Правлiння Банку;

33) аналiзує дiї Правлiння Банку щодо управлiння Банком, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної
та цiнової полiтики, додержання номенклатури товарiв i послуг;
34) визначає порядок проведення ревiзiй та контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю
Банку;
35) подає Зборам пропозицiї з питань дiяльностi Банку;
36) заслуховує iнформацiйнi доповiдi Правлiння Банку про дiяльнiсть Банку;
37) приймає рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб органiв
управлiння Банку;
38) затверджує кошторис витрат Правлiння Банку;
39) встановлює порядок та розмiр оплати працi посадових осiб Банку, фiлiй та представництв;
40) розглядає конфлiктнi ситуацiї, якi виникають мiж Правлiнням Банку i трудовим
колективом, приймає заходи щодо їх вирiшення;
41) здiйснення iнших дiй щодо контролю за дiяльнiстю Правлiння Банку;
42) затверджує положення про службу внутрiшнього аудиту Банку;
43) приймає рiшення про вступ (вихiд) до складу учасникiв (засновникiв) суб'єктiв
господарювання та про придбання (вiдчуження) корпоративних прав (часток, паїв, акцiй) в їх
статутних капiталах, якщо сума складає вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв Банку за
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi та/або перевищує граничну суму, встановлену
Статутом .
Винагороду за виконання повноважень у складi Наглядової ради не отримує.
Протягом 2010 року змiни посадової особи не вiдбувалось.
Посадова особа обiймає посад на iнших пiдприємствах.
Посадова особа немає судимостей за посадовi та корисливi злочини.
*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 Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Лях Iнна Петрiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)*
або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
6.1.4. Рік народження**
1965
6.1.5. Освіта**
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
2
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
д/н
6.1.8. Опис
До компетенцiї Наглядової Ради належить:
1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з
дiяльнiстю Банку;
2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та
про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових
загальних зборiв;
3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв на вимогу
акцiонерiв або за пропозицiєю виконавчого органу;
4) прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених товариством
акцiй;
5) прийняття рiшення про розмiщення Банком iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Банком iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством;
8) обрання та вiдкликання повноважень голови i членiв Правлiння:
8.1) обирає, призначає та звiльняє Голову Правлiння Банку, який заступає на посаду пiсля
надання письмової згоди на це Нацiональним банком України;

8.2.) обирає, призначає та звiльнює членiв Правлiння;
8.3.) визначає кiлькiсний склад Правлiння Банку;
9) затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, якi укладатимуться з членами
виконавчого органу, встановлення розмiру їх винагороди;
10) прийняття рiшення про вiдсторонення голови Правлiння вiд виконання його повноважень
та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови Правлiння;
11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Банку;
12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України "Про
акцiонернi товариства";
13) обрання аудитора Банку та визначення умов договору, що укладатиметься з ним,
встановлення розмiру оплати його послуг.
14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв,
порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку визначеного п. 8.6 цього
Статуту;
15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про
проведення загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно
Статуту;
16) вирiшення питань про участь Банку у промислово-фiнансових групах та iнших
об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
17) визначає органiзацiйну структуру та чисельнiсть працiвникiв Банку, затверджує
економiчнi нормативи з працi i розмiри видаткiв на утримання i розвиток Банку;
18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або
послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi;
19) визначення ймовiрностi визнання Банку неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на
себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу
акцiй;
20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна товариства та затвердження умов
договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
21) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв
Банку або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з
ним, встановлення розмiру оплати його послуг;

22) надсилання в порядку, передбаченому Статутом , пропозицiй акцiонерам про придбання
особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй вiдповiдно до Статуту;
23) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової Ради згiдно
iз законом або статутом Банку.
24) контролює виконання рiшень Зборiв, дiяльнiсть Правлiння Банку;
25) приймає рiшення про створення, реорганiзацiю та лiквiдацiю дочiрнiх банкiв, дочiрнiх
пiдприємств, фiлiй та представництв, затверджує їх статути та положення;
26) заслуховує результати перевiрок Ревiзiйною комiсiєю Банку фiнансово-господарської
дiяльностi Банку, пропонує рекомендацiї щодо усунення виявлених недолiкiв, визначає обсяг
iнформацiї за результатами перевiрок для ознайомлення загальними зборами, враховуючи
забезпечення конфiденцiйностi iнформацiї;
27) визначає органiзацiйну структуру та чисельнiсть працiвникiв Банку, його фiлiй та
представництв, затверджує економiчнi нормативи з працi i розмiри видаткiв на утримання i
розвиток Банку;
28) встановлює обмеження у виглядi граничних сум (лiмiтiв) для Правлiння Банку на
прийняття рiшень по розпорядженню рухомим та нерухомим майном, грошовими
коштами Банку, а також для Голови Правлiння Банку на укладення угод та вчинення
правочинiв по розпорядженню рухомим та нерухомим майном, грошовими коштами Банку;
30) приймає рiшення про приєднання до Банку iнших господарських товариств;
31) здiйснює попереднiй розгляд рiчних звiтiв i балансiв та висновкiв по них Ревiзiйної
комiсiї;
32) затверджує звiти Правлiння Банку;
33) аналiзує дiї Правлiння Банку щодо управлiння Банком, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної
та цiнової полiтики, додержання номенклатури товарiв i послуг;
34) визначає порядок проведення ревiзiй та контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю
Банку;
35) подає Зборам пропозицiї з питань дiяльностi Банку;
36) заслуховує iнформацiйнi доповiдi Правлiння Банку про дiяльнiсть Банку;
37) приймає рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб органiв
управлiння Банку;
38) затверджує кошторис витрат Правлiння Банку;
39) встановлює порядок та розмiр оплати працi посадових осiб Банку, фiлiй та представництв;
40) розглядає конфлiктнi ситуацiї, якi виникають мiж Правлiнням Банку i трудовим

колективом, приймає заходи щодо їх вирiшення;
41) здiйснення iнших дiй щодо контролю за дiяльнiстю Правлiння Банку;
42) затверджує положення про службу внутрiшнього аудиту Банку;
43) приймає рiшення про вступ (вихiд) до складу учасникiв (засновникiв) суб'єктiв
господарювання та про придбання (вiдчуження) корпоративних прав (часток, паїв, акцiй) в їх
статутних капiталах, якщо сума складає вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв Банку за
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi та/або перевищує граничну суму, встановлену
Статутом
Iншi права, обов'язки i вiдповiдальнiсть визначаються в трудовому договорi.
Оплата працi посадової особи здiйснюється згiдно Положення про оплату працi, трудовим
договором та вiдображається у податкової звiтностi за формою 1-ДФ.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України,посадова особа не дала згоди на поширення
iнформацiї щодо паспортних даних та оприлюднення iнформацiї щодо винагороди(в тому
числi в натуральнiй), яку отримав протягом 2010 року,0а також iнформацiї щодо пасад,якi
обiймала протягом своєї дiяльностi..
Протягом 2010 року змiн у складi посадових осiб не вiдбувалось.
Посадова особа обiймає посад на iнших пiдприємствах.
Посадова особа немає судимостей за посадовi та корисливi злочини.
6.1.1. Посада
Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Мамаєва Валерiя Володимировича представник "НОВА-МОВА-ПЛЮС"
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)*
або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
АК 331090 28.09.1998 Червоногвардiйським РВ УМВС України в Днiпропетровськiй
областi
6.1.4. Рік народження**
6.1.5. Освіта**

1967

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

5

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Заступник керiвника департаменту розвитку РП по координацiї роботи пiдроздiлiв
розвитку -ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

6.1.8. Опис
До компетенцiї Наглядової Ради належить:
1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з
дiяльнiстю Банку;
2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та
про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових
загальних зборiв;
3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв на вимогу
акцiонерiв або за пропозицiєю виконавчого органу;
4) прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених товариством
акцiй;
5) прийняття рiшення про розмiщення Банком iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Банком iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством;
8) обрання та вiдкликання повноважень голови i членiв Правлiння:
8.1) обирає, призначає та звiльняє Голову Правлiння Банку, який заступає на посаду пiсля
надання письмової згоди на це Нацiональним банком України;
8.2.) обирає, призначає та звiльнює членiв Правлiння;
8.3.) визначає кiлькiсний склад Правлiння Банку;
9) затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, якi укладатимуться з членами
виконавчого органу, встановлення розмiру їх винагороди;
10) прийняття рiшення про вiдсторонення голови Правлiння вiд виконання його повноважень
та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови Правлiння;
11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Банку;
12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України "Про
акцiонернi товариства";
13) обрання аудитора Банку та визначення умов договору, що укладатиметься з ним,
встановлення розмiру оплати його послуг.
14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв,
порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку визначеного Статуту;
15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про
проведення загальних зборiв вiдповiдно до Статуту та мають право на участь у загальних

зборах вiдповiдно до цього Статуту;
16) вирiшення питань про участь Банку у промислово-фiнансових групах та iнших
об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
17) визначає органiзацiйну структуру та чисельнiсть працiвникiв Банку, затверджує
економiчнi нормативи з працi i розмiри видаткiв на утримання i розвиток Банку;
18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або
послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi;
19) визначення ймовiрностi визнання Банку неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на
себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу
акцiй;
20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна товариства та затвердження умов
договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
21) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв
Банку або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з
ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
22) надсилання в порядку, передбаченому Статуту, пропозицiй акцiонерам про придбання
особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй вiдповiдно до Статуту;
23) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової Ради згiдно
iз законом або статутом Банку.
24) контролює виконання рiшень Зборiв, дiяльнiсть Правлiння Банку;
25) приймає рiшення про створення, реорганiзацiю та лiквiдацiю дочiрнiх банкiв, дочiрнiх
пiдприємств, фiлiй та представництв, затверджує їх статути та положення;
26) заслуховує результати перевiрок Ревiзiйною комiсiєю Банку фiнансово-господарської
дiяльностi Банку, пропонує рекомендацiї щодо усунення виявлених недолiкiв, визначає обсяг
iнформацiї за результатами перевiрок для ознайомлення загальними зборами, враховуючи
забезпечення конфiденцiйностi iнформацiї;
27) визначає органiзацiйну структуру та чисельнiсть працiвникiв Банку, його фiлiй та
представництв, затверджує економiчнi нормативи з працi i розмiри видаткiв на утримання i
розвиток Банку;
28) встановлює обмеження у виглядi граничних сум (лiмiтiв) для Правлiння Банку на
прийняття рiшень по розпорядженню рухомим та нерухомим майном, грошовими

коштами Банку, а також для Голови Правлiння Банку на укладення угод та вчинення
правочинiв по розпорядженню рухомим та нерухомим майном, грошовими коштами Банку;
29) надає згоду на перевищення Правлiнням Банку та Головою Правлiння Банку обмежень,
вказаних Статуту ;
30) приймає рiшення про приєднання до Банку iнших господарських товариств;
31) здiйснює попереднiй розгляд рiчних звiтiв i балансiв та висновкiв по них Ревiзiйної
комiсiї;
32) затверджує звiти Правлiння Банку;
33) аналiзує дiї Правлiння Банку щодо управлiння Банком, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної
та цiнової полiтики, додержання номенклатури товарiв i послуг;
34) визначає порядок проведення ревiзiй та контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю
Банку;
35) подає Зборам пропозицiї з питань дiяльностi Банку;
36) заслуховує iнформацiйнi доповiдi Правлiння Банку про дiяльнiсть Банку;
37) приймає рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб органiв
управлiння Банку;
38) затверджує кошторис витрат Правлiння Банку;
39) встановлює порядок та розмiр оплати працi посадових осiб Банку, фiлiй та представництв;
40) розглядає конфлiктнi ситуацiї, якi виникають мiж Правлiнням Банку i трудовим
колективом, приймає заходи щодо їх вирiшення;
41) здiйснення iнших дiй щодо контролю за дiяльнiстю Правлiння Банку;
42) затверджує положення про службу внутрiшнього аудиту Банку;
43) приймає рiшення про вступ (вихiд) до складу учасникiв (засновникiв) суб'єктiв
господарювання та про придбання (вiдчуження) корпоративних прав (часток, паїв, акцiй) в їх
статутних капiталах, якщо сума складає вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв Банку за
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi та/або перевищує граничну суму, встановлену
вiдповiдно до Статутут .
Винагороду не отримує.
Протягом 2010 року змiни посадової особи не вiдбувалось.
Посадова особа обiймає посаду Заступник керiвника департаменту розвитку РП по
координацiї роботи пiдроздiлiв розвитку -ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"м. Днiпропетровськ вул.
Набережна Перемоги,30
Перелiк попереднiх посад- iнженер-технолог,експерт,начальник вiддiлу ,заступник

начальника управлiння ,Заступник керiвника департаменту.
Посадова особа немає судимостей за посадовi та корисливi злочини.
*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 Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Євтушенко Олена Валерiївна представник ТОВ "СТОКС-БIЗНЕС"
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)*
або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
АН 094904 02.04.1998 виданий Кiровським РВ ДРУ УМВС України в
Днiпропетровськiй областi
6.1.4. Рік народження**
1976
6.1.5. Освіта**
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
5
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Заступник керiвника департаменту розвитку РП по розвитку регiональної мережi
комерцiйного банку. ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"
6.1.8. Опис
До компетенцiї Наглядової Ради належить:
1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з
дiяльнiстю Банку;
2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та
про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових
загальних зборiв;
3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв на вимогу
акцiонерiв або за пропозицiєю виконавчого органу;

4) прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених товариством
акцiй;
5) прийняття рiшення про розмiщення Банком iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Банком iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством;
8) обрання та вiдкликання повноважень голови i членiв Правлiння:
8.1) обирає, призначає та звiльняє Голову Правлiння Банку, який заступає на посаду пiсля
надання письмової згоди на це Нацiональним банком України;
8.2.) обирає, призначає та звiльнює членiв Правлiння;
8.3.) визначає кiлькiсний склад Правлiння Банку;
9) затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, якi укладатимуться з членами
виконавчого органу, встановлення розмiру їх винагороди;
10) прийняття рiшення про вiдсторонення голови Правлiння вiд виконання його повноважень
та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови Правлiння;
11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Банку;
12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України "Про
акцiонернi товариства";
13) обрання аудитора Банку та визначення умов договору, що укладатиметься з ним,
встановлення розмiру оплати його послуг.
14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв,
порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку визначеного Статуту;
15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про
проведення загальних зборiв вiдповiдно Статуту;
16) вирiшення питань про участь Банку у промислово-фiнансових групах та iнших
об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
17) визначає органiзацiйну структуру та чисельнiсть працiвникiв Банку, затверджує
економiчнi нормативи з працi i розмiри видаткiв на утримання i розвиток Банку;
18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або
послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi;
19) визначення ймовiрностi визнання Банку неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на
себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу

акцiй;
20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна товариства та затвердження умов
договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
21) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв
Банку або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з
ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
22) надсилання в порядку, передбаченому Статуту, пропозицiй акцiонерам про придбання
особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй вiдповiдно до Статуту;
23) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової Ради згiдно
iз законом або статутом Банку.
24) контролює виконання рiшень Зборiв, дiяльнiсть Правлiння Банку;
25) приймає рiшення про створення, реорганiзацiю та лiквiдацiю дочiрнiх банкiв, дочiрнiх
пiдприємств, фiлiй та представництв, затверджує їх статути та положення;
26) заслуховує результати перевiрок Ревiзiйною комiсiєю Банку фiнансово-господарської
дiяльностi Банку, пропонує рекомендацiї щодо усунення виявлених недолiкiв, визначає обсяг
iнформацiї за результатами перевiрок для ознайомлення загальними зборами, враховуючи
забезпечення конфiденцiйностi iнформацiї;
27) визначає органiзацiйну структуру та чисельнiсть працiвникiв Банку, його фiлiй та
представництв, затверджує економiчнi нормативи з працi i розмiри видаткiв на утримання i
розвиток Банку;
28) встановлює обмеження у виглядi граничних сум (лiмiтiв) для Правлiння Банку на
прийняття рiшень по розпорядженню рухомим та нерухомим майном, грошовими
коштами Банку, а також для Голови Правлiння Банку на укладення угод та вчинення
правочинiв по розпорядженню рухомим та нерухомим майном, грошовими коштами Банку;
29) надає згоду на перевищення Правлiнням Банку та Головою Правлiння Банку обмежень,
вказаних в пiдпунктi "28" цього пункту;
30) приймає рiшення про приєднання до Банку iнших господарських товариств;
31) здiйснює попереднiй розгляд рiчних звiтiв i балансiв та висновкiв по них Ревiзiйної
комiсiї;
32) затверджує звiти Правлiння Банку;
33) аналiзує дiї Правлiння Банку щодо управлiння Банком, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної
та цiнової полiтики, додержання номенклатури товарiв i послуг;
34) визначає порядок проведення ревiзiй та контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю

Банку;
35) подає Зборам пропозицiї з питань дiяльностi Банку;
36) заслуховує iнформацiйнi доповiдi Правлiння Банку про дiяльнiсть Банку;
37) приймає рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб органiв
управлiння Банку;
38) затверджує кошторис витрат Правлiння Банку;
39) встановлює порядок та розмiр оплати працi посадових осiб Банку, фiлiй та представництв;
40) розглядає конфлiктнi ситуацiї, якi виникають мiж Правлiнням Банку i трудовим
колективом, приймає заходи щодо їх вирiшення;
41) здiйснення iнших дiй щодо контролю за дiяльнiстю Правлiння Банку;
42) затверджує положення про службу внутрiшнього аудиту Банку;
43) приймає рiшення про вступ (вихiд) до складу учасникiв (засновникiв) суб'єктiв
господарювання та про придбання (вiдчуження) корпоративних прав (часток, паїв, акцiй) в їх
статутних капiталах, якщо сума складає вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв Банку за
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi та/або перевищує граничну суму, встановлену
вiдповiдно до Статуту.
Винагороду не отримує.
Протягом 2010 року змiни посадової особи не вiдбувалось.
Перелiк попереднiх посад що обiймала посадова особа -економiст, заступник керiвника
департаменту розвитку РП по розвитку регiональної мережi.
Посадова особа обiймає посаду заступник керiвника департаменту розвитку РП по розвитку
регiональної мережi ПАТ КБ " ПРИВАТБАНК" м. Днiпропетровськ Набережня Перемоги 30.
Посадова особа немає судимостей за посадовi та корисливi злочини.
*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
Ковалик Омелян Олександрович представник акцiонера
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)*

або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н 32247958 д/н
6.1.4. Рік народження**
0
6.1.5. Освіта**
д/н
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
0
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
д/н
6.1.8. Опис
(представник акцiонера ТОВ "Iнвестпроект")
Ревiзiйна комiсiя Банку (далi - Ревiзiйна комiсiя) є органом, який здiйснює контроль за
фiнансово господарською дiяльнiстю Банку, фiлiй та представництв.
Повноваження Ревiзiйної комiсiї:
а) контролює дотримання Банком законодавства України, нормативно-правових актiв
Нацiонального банку України;
б) вносить на Збори або Радi пропозицiї щодо будь-яких питань, вiднесених до компетенцiї
Ревiзiйної комiсiї, якi стосуються фiнансової безпеки i стабiльностi Банку та захисту iнтересiв
клiєнтiв.
Iншi права, обов'язки i вiдповiдальнiсть визначаються в трудовому договорi.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України,посадова особа не дала згоди на поширення
iнформацiї щодо паспортних даних та оприлюднення iнформацiї щодо винагороди(в тому
числi в натуральнiй), яку отримав протягом 2010 року.
Протягом 2010 року змiн у складi посадових осiб не вiдбувалось.
Посадова особа не обiймає посад на iнших пiдприємствах.
Посадова особа немає судимостей за посадовi та корисливi злочини.
*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 ревiзiйної комiсiї
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Лопата Iгор Миколайович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)*
або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
6.1.4. Рік народження**
0
6.1.5. Освіта**
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
2
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
д/н
6.1.8. Опис
Ревiзiйна комiсiя Банку (далi - Ревiзiйна комiсiя) є органом, який здiйснює контроль за
фiнансово господарською дiяльнiстю Банку, фiлiй та представництв.
Повноваження Ревiзiйної комiсiї:
а) контролює дотримання Банком законодавства України, нормативно-правових актiв
Нацiонального банку України;
б) вносить на Збори або Радi пропозицiї щодо будь-яких питань, вiднесених до компетенцiї
Ревiзiйної комiсiї, якi стосуються фiнансової безпеки i стабiльностi Банку та захисту iнтересiв
клiєнтiв.
Iншi права, обов'язки i вiдповiдальнiсть визначаються в трудовому договорi.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України,посадова особа не дала згоди на поширення
iнформацiї щодо паспортних даних.
Винагороду за виконання обов"язкiв члена ревiзiйної комiсiї не отримує (в тому числi в
натуральнiй).
Посадова особа не надала згоди на поширення iнформацiї щодо посади ,яку обiймає на
даний час та посад, якi займала протягом своєї дiяльностi.
Змiни посадової особи протягом 2010 року не було.
Посадова особа немає судимостей за посадовi та корисливi злочини.

*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
6.1.1. Посада
Член ревiзiйної комiсiї
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Ноженко Валентина Анатолiївна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)*
або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
6.1.4. Рік народження**
0
6.1.5. Освіта**
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
2
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
д/в
6.1.8. Опис
Ревiзiйна комiсiя Банку (далi - Ревiзiйна комiсiя) є органом, який здiйснює контроль за
фiнансово господарською дiяльнiстю Банку, фiлiй та представництв.
Повноваження Ревiзiйної комiсiї:
а) контролює дотримання Банком законодавства України, нормативно-правових актiв
Нацiонального банку України;
б) вносить на Збори або Радi пропозицiї щодо будь-яких питань, вiднесених до компетенцiї
Ревiзiйної комiсiї, якi стосуються фiнансової безпеки i стабiльностi Банку та захисту iнтересiв
клiєнтiв.
Iншi права, обов'язки i вiдповiдальнiсть визначаються в трудовому договорi.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України,посадова особа не дала згоди на поширення
iнформацiї щодо паспортних даних.
Винагороду за виконання обов"язкiв члена ревiзiйної комiсiї не отримує (в тому числi в
натуральнiй).
Посадова особа не надала згоди на поширення iнформацiї щодо посади ,яку обiймає на

даний час та посад, якi займала протягом своєї дiяльностi.
Змiни посадової особи протягом 2010 року не було.
Посадова особа немає судимостей за посадовi та корисливi злочини.
*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

6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Паспортні дані
фізичної особи (серія,
Прізвище, ім'я, по
номер, дата видачі,
батькові фізичної
орган, який видав) Дата внесення
Посада
особи або повне
або
до реєстру
найменування
ідентифікаційний
юридичної особи
код за ЄДРПОУ
юридичної особи
Голова Правлiння
Малихiна Наталя
д/н д/н д/н
Альбертiвна
Член Правлiння
Бугло Вiкторiя
д/н д/н д/н
Миколаївна
Член правлiння
Баканова Вiкторiя
д/н д/н д/н
Генрiхiвна
Член ПравлiнняМаркова Iрина
д/н д/н д/н
головний бухгалтер Федорiвна
Голова Наглядової
Згурський Валентин д/н д/н д/н
14.05.2008
ради
Арсентiйович
Член Наглядової ради ТОВ "Захiдна
д/н
виробничо-комерцiйна
компанiя",
Член Наглядової ради Лях Iнна Петрiвна
д/н д/н д/н
Член Наглядової ради Мамаєв Валерiй
20074911
14.05.2008
Володимирович
представник
Пiдприємс
Член Наглядової ради Євтушенко Олена
32247001
14.05.2008
Валерiївна
представник ТОВ
"СТОКС-БIЗНЕС"
Голова Ревiзiйної
Ковалик Омелян
32247958
14.05.2008
комiсiї
Олександрович
представник акцiонера
ТОВ "Iнвестпроект"
Член Правлiння
Бондарчук Iрина
д/н д/н д/н
Миколаївна
Член ревiзiйної комiсiї Лопата Iгор
Миколайович
Член Ревiзiйної комiсiїНоженко Валентина

Кількість за видами акцій
Кількість
акцій
(штук)

Від
загально
кількості
акцій (у
відсотках)

0

Прості
іменні

Прості на
пред’явника

Привілейовані іменні

Привілейовані на
предявника

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4,7541255176 1193856
8
0
0

0

0

0

0

0

0

0
2486000

0
0
9,8996495699 2486000
3

0
0

0
0

0
0

2486000

9,8996495699 2486000
3

0

0

0

2486000

9,8996495699 2486000
3

0

0

0

1193856
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Анатолiївна
Усього

8651856

34,453074227 8651856
46

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

0

0

0

8. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид загальних зборів
Дата проведення
Кворум зборів
Опис

чергові
X

позачергові

23.04.2010
77,87
Порядок денний загальних зборiв складається з наступних питань:
1.
Прийняття рiшення з питань порядку проведення загальних зборiв акцiонерiв.
Обрання лiчильної комiсiї та затвердження її складу. Обрання секретаря загальних зборiв
акцiонерiв.
2.
Розгляд звiту Правлiння ПАТ "А - БАНК" про результати фiнансово-господарської
дiяльностi ПАТ "А - БАНК" в 2009 роцi.
3.
Розгляд звiту Наглядової ради ПАТ "А - БАНК" про результати фiнансовогосподарської дiяльностi ПАТ "А - БАНК" в 2009 роцi.
4.
Розгляд висновкiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ "А - БАНК"про результати перевiрки
фiнансово-господарської дiяльностi ПАТ "А - БАНК" в 2009 роцi.
5.
Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiтiв Правлiння Банку, Наглядової ради,
а також висновкiв Ревiзiйної комiсiї про результати фiнансово-господарської дiяльностi ПАТ
"А - БАНК" в 2009 роцi.
6.
Розгляд та затвердження висновкiв про аудит рiчної фiнансової звiтностi Товариства
за 2009 рiк.
7.
Затвердження рiчного звiту та балансу ПАТ "А - БАНК" за 2009 рiк.
8.
Визначення аудиторської фiрми (аудитора), що має лiцензiю Аудиторської палати
України, для перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi ПАТ "А - БАНК".
9.
Визначення порядку розподiлу чистого прибутку ПАТ "А - БАНК" за пiдсумками
роботи в 2009 роцi та нерозподiленого прибутку минулих рокiв. Прийняття рiшення про
виплату дивiдендiв та затвердження розмiру дивiдендiв ПАТ "А - БАНК".
10.
Визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства на 2010 рiк.
Загальнi збори скликанi Виконавчим органом Банка за рiшенням Наглядової ради.
По першому питанню Порядку денного:
"Прийняття рiшення з питань порядку проведення загальних зборiв акцiонерiв. Обрання
лiчильної комiсiї та затвердження її складу. Обрання секретаря загальних зборiв акцiонерiв"
прийняте наступне рiшення:
1.1.
Для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення пiдрахунку голосiв пiд час
голосувань, оформлення результатiв голосувань з пропозицiй з питань порядку денного, а
також для вирiшення iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на
загальних зборах акцiонерiв, обрати Лiчильну комiсiю з числа працiвникiв реєстратора
Товариства ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК".
1.2.
Обрати наступний склад Лiчильної комiсiї:
- Голова Лiчильної комiсiї - пан Дикун Iгор Олександрович;
- Секретар Лiчильної комiсiї - пан Штек Владислав Олександрович
1.3.
Обрати секретарем загальних зборiв акцiонерiв - пана Ярмiша Євгенiя Сергiйовича.
1.4.
Затвердити наступний Регламент проведення загальних зборiв:
- надати виступаючим по питанням Порядку денного - до 15 хв.,
- вiдвести на обговорення питань Порядку денного - до 5 хв.,
- на виступи, довiдки - до 10 хв.
Рiшення прийняте 100 % голосiв акцiонерiв ,якi приймають участь у зборах. "проти"- 0%
"утрималось"- 0%
По другому питанню Порядку денного:
"Розгляд звiту Правлiння ПАТ "А - БАНК" про результати фiнансово-господарської
дiяльностi ПАТ "А - БАНК" в 2009 роцi"
прийняте наступне рiшення:
2.1.
Роботу Правлiння ПАТ "А - БАНК" в 2009 роцi визнати задовiльною та такою, що
вiдповiдає метi та напрямкам дiяльностi Товариства i положенням його установчих
документiв.
Рiшення прийняте 100 % голосiв акцiонерiв ,якi приймають участь у зборах. "проти"- 0%
"утрималось"- 0%

По третьому питанню Порядку денного:
"Розгляд звiту Наглядової ради ПАТ "А - БАНК" про результати фiнансово-господарської
дiяльностi ПАТ "А - БАНК" в 2009 роцi"
прийняте наступне рiшення:
3.1.
Роботу Наглядової ради ПАТ "А - БАНК" в 2009 роцi визнати задовiльною та такою,
що вiдповiдає метi та напрямкам дiяльностi Товариства i положенням його установчих
документiв
Рiшення прийняте 100 % голосiв акцiонерiв ,якi приймають участь у зборах. "проти"- 0%
"утрималось"- 0%
По четвертому питанню Порядку денного:
"Розгляд висновкiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ "А - БАНК" про результати перевiрки фiнансовогосподарської дiяльностi ПАТ "А - БАНК" в 2009 роцi"
прийняте наступне рiшення:
4.1.
Роботу Ревiзiйної комiсiї ПАТ "А - БАНК" в 2009 роцi визнати задовiльною та
такою, що вiдповiдає метi та напрямкам дiяльностi Товариства i положенням його
установчих документiв.
Рiшення прийняте 100 % голосiв акцiонерiв ,якi приймають участь у зборах. "проти"- 0%
"утрималось"- 0%
По п'ятому питанню Порядку денного:
"Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiтiв Правлiння Банку, Наглядової ради, а також
висновкiв Ревiзiйної комiсiї про результати фiнансово-господарської дiяльностi ПАТ "А БАНК" в 2009 роцi"
прийнятi наступнi рiшення:
5.1.
Звiт Правлiння ПАТ "А - БАНК" про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi
Товариства за 2009 рiк затвердити.
5.2.
Звiт Наглядової ради ПАТ "А - БАНК" за 2009 рiк затвердити.
5.3.
Звiт i висновки Ревiзiйної комiсiї ПАТ "А - БАНК" про результати фiнансовогосподарської дiяльностi ПАТ "А - БАНК" в 2009 роцi затвердити.
Рiшення прийняте 100 % голосiв акцiонерiв ,якi приймають участь у зборах. "проти"- 0%
"утрималось"- 0%
По шостому питанню Порядку денного:
"Розгляд та затвердження висновкiв про аудит рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2009
рiк"
прийнятi наступнi рiшення:
6.1.
Затвердити звiт та висновок ТОВ АФ "Виза-Аудит" щодо перевiрки фiнансової
звiтностi ПАТ "А - БАНК" за 2009 рiк.
6.2.
Визнати послуги ТОВ АФ "Виза-Аудит" як якiснi i задовольняючi вимогам
акцiонерiв банку.
Рiшення прийняте 100 % голосiв акцiонерiв ,якi приймають участь у зборах. "проти"- 0%
"утрималось"- 0%
По сьомому питанню Порядку денного:
"Затвердження рiчного звiту та балансу ПАТ "А - БАНК" за 2009 рiк"
прийнятi наступнi рiшення:
7.1.
Рiчний звiт та баланс ПАТ "А - БАНК" за 2009 рiк затвердити.
Рiшення прийняте 100 % голосiв акцiонерiв ,якi приймають участь у зборах. "проти"- 0%
"утрималось"- 0%
По восьмому питанню Порядку денного:
"Визначення аудиторської фiрми (аудитора), що має лiцензiю Аудиторської палати України,
для перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi ПАТ "А - БАНК"
прийнятi наступнi рiшення:
8.1.
Визначення i затвердження аудиторської фiрми (аудитора) для перевiрки
достовiрностi i повноти рiчної фiнансової звiтностi ПАТ "А - БАНК" за 2010 рiк провести
Наглядовiй радi Банку.
Рiшення прийняте 100 % голосiв акцiонерiв ,якi приймають участь у зборах. "проти"- 0%
"утрималось"- 0%
По дев'ятому питанню Порядку денного:

"Визначення порядку розподiлу чистого прибутку ПАТ "А - БАНК" за пiдсумками роботи в
2009 роцi та нерозподiленого прибутку минулих рокiв. Прийняття рiшення про виплату
дивiдендiв та затвердження розмiру дивiдендiв ПАТ "А - БАНК"
прийняте наступне рiшення:
9.1.
Затвердити прибуток у розмiрi 27 891 237,34 грн. (двадцять сiм мiльйонiв вiсiмсот
дев'яносто одна тисяча двiстi тридцять сiм гривень 34 копiйки), отриманий ПАТ "А - БАНК"
за 2009 рiк.
9.2.
Затвердити наступний порядок розподiлу прибутку, отриманого ПАТ "А - БАНК" у
2009 роцi:
на формування загальних резервiв вiдрахувати 278 912,00 грн. (двiстi сiмдесят вiсiм
тисяч дев'ятсот дванадцять гривень 00 копiйок), що складає 0,999 % вiд суми чистого
прибутку.
на поповнення резервного капiталу ПАТ "А - БАНК" провести вiдрахування у
вiдповiдностi до ст. 19 Закону України "Про акцiонернi товариства" та п. 8.4 Статуту Банку з
чистого прибутку за 2009 рiк у сумi 13 945 619,00 грн. (тринадцять мiльйонiв дев'ятсот
сорок п'ять тисяч шiстсот дев'ятнадцять гривень 00 копiйок), що складає 50,00 % вiд суми
чистого прибутку за 2009 рiк.
залишок прибутку - на формування фонду сплати дивiдендiв та направлення
вiдповiдної суми до резервного фонду Товариства, для досягнення Резервним фондом рiвня
25% вiд Статутного капiталу.
Рiшення прийняте 100 % голосiв акцiонерiв ,якi приймають участь у зборах. "проти"- 0%
"утрималось"- 0%
По десятому питанню Порядку денного:
"Визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства на 2010 рiк"
прийняте наступне рiшення:
10.1.
Основнi напрями дiяльностi ПАТ "А - БАНК" на 2010 рiк затвердити.
10.2.
Затвердити план розподiлу прибутку ПАТ "А - БАНК" на 2010 рiк:
не менше 5 % вiд суми прибутку - на поповнення Резервного капiталу Банку;
до 1% вiд суми прибутку - на формування загальних резервiв Товариства;
залишок прибутку - на формування фонду виплати дивiдендiв.
Рiшення прийняте 100 % голосiв акцiонерiв ,якi приймають участь у зборах. "проти"- 0%
"утрималось"- 0%
Позачерговi загальнi збори не скликались.

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім"я та по
батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК"
Публічне акціонерне товариство
14360570
Дніпропетровська обл. д/н р-н 49094 М
Днiпропетровськ Набережна Перемоги ,50
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
АВ №483525
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ
Державна комiсiя з цiнних паперiв та
фондовому ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа
05.08.2009
Міжміський код та телефон
(056)716-35-42
Факс
(056)716-35-42
Вид діяльності
Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку депозитарна дiяльнiсть: дiяльнiсть з ведення
реєстру власникiв iменних цiнних паперiв
(консолiдацiя повних реєстрiв окремих
емiтентiв)
Опис
Система реєстру 14 травня 2008 року була
передана Реєстратору ПАТ КБ "ПриватБАНК"
(код ЄДРПОУ 14360570) вiд реєстратора ТОВ
"Реєстрацiйна компанiя "Дисконт"( код
ЄДРПОУ 33239754)(договiр на ведення
реєстру що розiрваний 4/06 вiд 23.02.2006 з
попереднiм реєстратором) на пiдставi акту
прийму передачi системи реєстру власникiв
iменних цiнних паперiв вiд14.05.2008року.
Акт Прийому передачi пiдприсаний з Боку
Емiтента Головою правлiння Жуковим А.Я, з
боку ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" заступником
керiвника центру реєстраторских послу
ПРИВАТБАНКУ Мiхєєвим С.В. З боку
реєстратора ТОВ "Реєстрацiна компанi
"Дисконт" директором Яременко Л.I.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім"я та по
батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
Аудиторська фiрма "Ален Аудит"
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
35281710
Україна Дніпропетровська обл. д/н р-н 49000
м.Днiпропетровськ вул.Московська, 7 оф.7
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
4028
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ
Аудиторської палати України
Дата видачі ліцензії або іншого документа
27.09.2007
Міжміський код та телефон
(056) 744-89-14
Факс
(056) 744-89-14
Вид діяльності
Аудиторська
Опис
Аудиторська фiрма проводить аудиторськi
перевiрки з питань пiдтверждження
фiнансової звiтностi. Висловлює незалежну
професiйну думку стосовно вiдповiдностi
фiнансової звiтностi Товариства вимогам
чинного законодавства, прийнятiй облiковiй
полiтицi, адекватностi вiдображення
результатiв господарювання за звiтний перiод.
зареєстроване за №4028 згiдно рiшення
Аудиторської палати України №182/10 вiд 27

вересня 2007 року. Термiн дiї свiдоцтва - до 27
вересня 2012 року.
серiї АБ №000597, видане 23.10.2007 року
вiдповiдно до Рiшення ДКЦПФР вiд
23.10.2007 року №2070. Термiн дiї свiдоцтва до 27 вересня 2012 року.
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім"я та по
батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження

Закрите акцiонерне товариство страхова
компанiя "Iнгосстрах"
Закрите акціонерне товариство
33248430
Україна Дніпропетровська обл. д/н р-н 49000
м.Днiпропетровськ, Набережна Перемоги, 32
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
АБ № 100054
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ
Державна комiсiя з регулювання ринкiв
фiнансових послуг України
Дата видачі ліцензії або іншого документа
06.05.2005
Міжміський код та телефон
(056) 390673
Факс
(056) 390673
Вид діяльності
Iншi послуги у сферi страхування.
Опис
Товариство має iншi лiцензiї
"
Лiцензiя страхування вiд вогневих
ризикiв та ризикiв стихiйних явищ ЗАТ СК
IНГОССТРАХ АБ №100052
"
Лiцензiя страхування вiд нещасних
випадкiв ЗАО СК IНГОССТРАХ АБ №100054
"
Лiцензiя страхування здоров'я на
випадок хвороби ЗАТ СК IНГОССТРАХ АБ
№100055
"
Лiцензiя страхування кредитiв ЗАТ
СК IНГОССТРАХ АБ №100053
"
Лiцензiя страхування майна ЗАТ СК
IНГОССТРАХ АБ №100051
"
Лiцензiя страхування наземного
транспорту (крiм залiзничного) ЗАТ СК
IНГОССТРАХ АБ №100050
"
Лiцензiя страхування
вiдповiдальностi перед третiми особами ЗАТ
СК IНГОССТРАХ АВ № 299122
"
Лiцензiя страхування фiнансових
ризикiв ЗАТ СК IНГОССТРАХ АБ №100049

11. Відомості про цінні папери емітента
11.1. Інформація про випуски акцій
Номер
Загальна
Частка у
Міжнародний
Форма
Номінальна
Дата реєстрації свідоцтва про
Найменування органу, що
Тип цінного
Кількість номінальна статутному
ідентифікацій
існування та
вартість
випуску
реєстрацію
зареєстрував випуск
папера
акцій (штук) вартість капіталі (у
ний номер
форма випуску
(грн.)
випуску
(грн.)
відсотках)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
21.12.2005
577/1/05
Державна комiсiя з цiнних паперiв
UA
Акції Іменні Документарна
5,000
25112000 125 560 000,
100
та фондовому ринку
1005941000
прості
Іменні
000
В звiтному роцi Товариство цiннi папери не випускало, рiшення про їх випуск не приймало. Цiннi папери Емiтента на органiзацiйно оформлених
Опис
ринках не обертаються. Заяви для включення цiнних паперiв до лiстингу Емiтентом не надавались. Обiг цiнних паперiв Емiтента здiйснюється лише на
внутрiшньому ринку України.

11.5. Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів
Загальна кількість замовлених бланків сертифікатів цінних паперів
(штук)
у тому числі:
- сертифікатів акцій
- сертифікатів облігацій
- сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)
Загальна кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів
(штук)
у тому числі:
- сертифікатів акцій
- сертифікатів облігацій
- сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)
Кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (штук) у
звітному періоді
у тому числі:
- сертифікатів акцій
- сертифікатів облігацій
- сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)

32
32
0
32
32
0
1
1
0

12. Опис бізнесу
Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦЕНТ БАНК" створено i дiє згiдно iз
Законом України "Про господарськi товариства", Про банки i банкiвську дiяльнiсть", Про
цiннi папери та фондовий ринок" та нормативно-правовмими актами Нацiонального банку
України"
Закрите акцiонерне товариство "Акцент-Банк"є правонаступником Закритого акцiонерного
товариства "Український кредитний банк",який є правонаступником прав та обов"язкiв
"Українського кредитного банку",який є правонаступником прав та обов"язкiв "київського
приватного банку "Київаприватбанк" створеного за рiшення
установчих зборiв
та
зареєстрованого Нацiональним Банком України 30 жовтня 1992 року.
За рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 14.05.2009 р. тип Банку з ЗАКРИТОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦЕНТ-БАНК" змiнено на ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "АКЦЕНТ-БАНК".
Злиття, приєднання, подiл, видiлення та перетворення ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "АКЦЕНТ-БАНК" у звiтному перiодi не вiдбувалося.
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
Органiзацiйна структура Банку затверджується Наглядовою радою товариства.
Якiсне функцiонування Банку забезпечує гнучка та ефективна органiзацiйна структура
управлiння (ОСУ), що обумовлює рацiональний розподiл функцiональних обов'язкiв
усерединi банкiв. По сутi вона є комбiнованою, тому що мiстить ознаки широко
розповсюджених у свiтовiй практицi видiв органiзацiйної структури управлiння:
- горизонтальна (площинна), оскiльки в нiй видiлено лише 2 рiвнi управлiння:
"
1-й рiвень - Головний офiс (ГО);
"
2-й рiвень - Вiддiлення.
- дивiзiональна клiєнто- i функцiонально-орiєнтована, тому що видiлено пiдтримуючi й
бiзнесовi дивiзiони (напрямки), якi зорiєнтованi на комплексне обслуговування певних груп
клiєнтiв або виконання комплексу однорiдних функцiй.
В структурi Банку видiляються:
" бiзнесовi напрямки, котрi отримують дохiд у результатi прямого контакту iз клiєнтами. Їх
на звiтну дату 5,
" пiдтримуючi напрямки, що забезпечують необхiднi умови, для функцiонування iнших
напрямкiв дiяльностi пiдроздiлiв Банку, при цьому не вступаючи в прямий контакт iз
клiєнтами. Таких напрямкiв у Банку 7.
"
Головний офiс, розташований у м. Днiпропетровськ - Україна;
"
134 вiддiлення.
та вiдiдлення 01025, м.Київ, вул.Воровського, 12
02660, м.Київ, вул.Попудренка,52
03057, м. Київ, проспект Перемоги, 39
10001, м. Житомир, пл. Згоди, 3/75
10001, м.Житомир, вул.Щорса, 43
10003, м.Житомир, вул.Перемоги, 7

14000, м.Чернiгiв, вул.Горького, 41
14027, м.Чернiгiв, вул.Рокоссовського, 39
18000, м.Черкаси, бульвар Шевченка,241
18000, м.Черкаси, вул.Гоголя,250
18005, м.Черкаси, вул.Паризької Комуни, 7
21009, м.Вiнниця, вул.Келецька,64
21100, м. Вiнниця, вул. 50-рокiв Перемоги, 30
21100, м. Вiнниця, вул. Архитектора Артинова, 29
21100, м. Вiнниця, вул. Келецькая, 106
21100, м. Вiнниця, проспект Коцюбинського, 16/3
25006, м. Кiровград, пр. Декабристiв, 7
25006, м.Кiровоград, вул.50 рокiв Жовтня, 16
25006, м.Кiровоград, вул.Верхнє Пермська, 8ж
28000, Кiровоградська обл., м.Олександрiя, пр.Ленiна, 63
29000, м. Хмельницький,вул. Подольська, 91/2
29000, м.Хмельницький, вул. Володимирська, 80
29000, м.Хмельницький, вул. Каменецька, 122
30300, Хмельницька обл., м. Iзяслав, вул. Жовтнева, 6/1
33000, м. Рiвне, вул. Соборна, 94
33000, м. Рiвне, вул. Чорновола Вячеслава, 27
33000, м.Рiвне, вул. Соборна, 14
33000, м.Рiвне, вул.С.Бандери, 59
33028, м.Рiвне, вул.Симона Петлюри, 11
36000, м. Полтава, вул. Фрунзе , 27/24
36000, м.Полтава, вул.Жовтнева, 46
36021, м.Полтава , вул.Калiнiна, 20
36034, м. Полтава, вул. Великотирновська, 31/1
39600, Полтавська обл., м.Кременчук, вул.Цюрупи, 15
39600, Полтавська обл., мiсто Кременчук, вул. Халаменюка, 4Б.
40021, м.Суми, пр. Лушпи, 22
40024, м.Суми, вул.Харкiвська, 12
40030, м.Суми, вул.Супруна, 11.
43000, м.Луцьк, пр.Вiдродження, буд.5
43020, м.Луцьк, вул. Вiнниченка,25
43020, м. Луцьк, проспект Грушевського, 3/37
43020, м. Луцьк, проспект Молодi, 15/4
43020, м.Луцьк, вул. Кравчука, 17
45000, Волинська обл., м.Ковель, вул.Мiцькевича, 3/2
46000, м. Тернопiль, вул. Живова, 9
46000, м. Тернопiль, вул. Мазепи,2а
46000, м.Тернопiль, вул.Руська, 11
49000, м. Днiпропетровськ, вул.Набережна Перемоги, 58/107
49000, м. Днiпропетровськ, вул. Калинова, 49
49000, м.Днiпропетровськ, вул.Героїв Сталiнграду, 109/4
49000, м.Днiпропетровськ, вул.Привокзальная, д.4
49000, м.Днiпропетровськ, вул.Шевченка, 59
49000, м.Днiпропетровськ, вул.Шмидта, 4А
49000,м.Днiпропетровськ,пр.Кiрова,131/43
50000, Днiпропетровська обл, м.Кривий Рiг, вул. Корнейчука, 21

50000, Днiпропетровська обл, м.Кривий Рiг, вул. Лермонтова, 29/ 4
50008, Днiпропетровська обл, м. Кривий Рiг, вул. Мелешкина, 40
50015, Днiпропетровська обл., м. Кривий Рiг, вул. Ватутiна, 31/80
50027, Днiпропетровська обл, м. Кривий Рiг, вул.Димитрова 35/54
51400, Днiпропетровська обл, м.Павлоград, вул. Карла Маркса, 44/50
51925, Днiпропетровська обл., м.Днiпродзержинськ, вул.Сировця, 4-29
51940, Днiпропетровськая обл, м.Днiпродзержинськ, бул. Будiвельникiв, 37а.
53201, Днiпропетровська обл., м.Нiкополь, пр.Трубникiв, 52
54001, м. Миколаїв, пр. Жовтневий, 320/1
54001, м. Миколаїв, пр. Ленiна, 135/2
54028, м.Миколаїв, вул.Космонавтiв, 104а/3
54030, м.Миколаїв, вул.Пушкiнська, 23/1
58002, м.Чернiвцi, вул.Красноармiйська, 1Б
58007, м.Чернiвцi, вул.Хотинська, 33а
58029, м.Чернiвцi, проспект Незалежностi, буд.127
61000, м. Харкiв, вул. Доброхотова, 15
61000, м. Харкiв,пр.Гагарiна,30
61037, м. Харкiв, пр-т Московський, 199/1
61050, м.Харкiв, пр-т Московський, 39
61057, м. Харкiв, вул. Пушкинська, 10
61115, м. Харкiв, пр. Косiора, 91
65014, м.Одеса, вул.Троїцька, 4
65015, м. Одеса, пр-т Маршала Жукова, 47/3
65015, м.Одеса, вул.Богдана Хмельницького, 1/3
65023, м. Одеса, вул. Мала Арнаутська, 57
65117, м. Одеса, вул. Висоцького, 23-60
65122, м.Одеса, вул.Академiка Корольова, 75
69000, м. Запорiжжя, пр. Ленiна, 171а
69006, м.Запорiжжя, пр.Ленiна, 234
69035, м.Запорiжжя, вул.Сталеварiв,26
69076, м.Запорiжжя, вул.Заднiпровська, 13
71100, Запорiжська обл., м.Бердянськ, вул. Дюмiна, 52 / пр. Ленiна, 29
73000, м. Херсон, вул. Кiрова, 24
73000, м.Херсон, вул. Комсомольська, 16/63
73000, м.Херсон, вул.Блюхера, 52
76000, м.Iвано-Франкiвськ, вул.Вовчинецька, 1/1
76000, м.Iвано-Франкiвськ, вул. Галицька,28/1
76000, м.Iвано-Франкiвськ, вул.Мартинця Т.Сотника, 4
76000, м.Iвано-Франкiвськ, вул.Новгородська, буд.24а
78200, Iвано-Франкiвська обл., м.Коломия, вул. Мазепы, 55
78400, Iвано-Франкiвська обл., м. Надвiрна, вул. Чорновола, 13
78600, Iвано-Франкiвська обл, м.Косiв, вул.Гвардiйська, 28а
79000, м. Львiв вул. Наукова, 2б
79005 м.Львiв, вул. I.Франка, 8
79005, м.Львiв, вул.Дж.Дудаєва, 7
79008, м.Львiв, вул. Богдана Хмельницького, 12
79008, м.Львiв, вул.Личакiвська,24а
79020, м.Львiв, вул. Пасична, 45-35
79058, м.Львiв, вул. Медова, 9

83000, м.Донецьк, вул.Гурова, 7
83012, м.Донецьк, пр.Панфiлова,69
83017, м.Донецьк, бул.Шевченка, 67
83054, г Донецьк, пр.Київський, д.24
83086, м.Донецьк, вул.Кобозева,12
84300,Донецька обл.,м.Краматорськ, бул. Краматорський,1
86132, Донецька обл., м.Макiївка, м-н Центральний,6
87500, Донецька обл., м. Марiуполь, пр. Металургiв, 102
87500, Донецька обл., м. Марiуполь, пр. Металургiв, 235
87515, Донецька обл., м. Марiуполь, вул. Енгельса, 39 (пом. 42.51)
87550, Донецька обл., м.Марiуполь, пр.Ленiнградський, 37
88000, Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Митна, буд. 1
88000, Закарпатська обл., м.Ужгород, вул.Швабська, 37
88000, Закарпатська обл., м.Ужгород, проспект Свободи, 2.
88000, Закарпатська область, м.Ужгород, пл.Театральна, 15-2
89600, Закарпатська обл., м. Мукачеве, вул. Духновича, 8- 2
89600, Закарпатська обл., мiсто Мукачево, вул.Миру, 14, прим.4-а
91000, м. Луганськ, кв. Мирний, 2в
91011, м. Луганськ, вул. Челюскинцiв, 2
91016, м.Луганськ, вул. Демьохина, 27-а
94204, Луганська обл., м. Алчевськ, пр. Ленина, 29.
95000, АР Крим, м.Сiмферополь, вул. Балаклавська, 53
95000, АР Крим, м.Сiмферополь, вул.Героїв Аджимушкая, 3
95000, АР Крим, м.Сiмферополь, вул.Жовтнева, 5
95000, АР Крим, м.Феодосiя, бул.Адмиральський , 7-б/1
97400, АР Крим, м. Євпаторiя, вул. Революцiї, 52-в
98300, АР Крим, м.Керч, вул.Мiрошника, 3
99011, АР Крим, м.Севастополь, вул.Очаковцiв, 19-304
99029, АР Крим, м. Севастополь, вул. Вакуленчука,20
99059, АР Крим, м. Севастополь, пр. м.Сталiнграда, 51
Згiдно установчих документiв Банку вищим органом управлiння ПАТ "А-БАНК" є Загальнi
Збори Акцiонерiв, керiвним органом - Наглядова Рада, а виконавчим - Правлiння Банку.
Органом контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Банку є Ревiзiйна комiсiя.
Органом оперативного контролю є Служба внутрiшнього аудиту.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом
звітного періоду, умови та результати цих пропозицій
Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом року не надходило.
За рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 14.05.2009 р. тип Банку з ЗАКРИТОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦЕНТ-БАНК" змiнено на ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "АКЦЕНТ-БАНК".
24.09.2009 р. був зареєстрований Статут ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"АКЦЕНТ-БАНК", в якому змiнено тип акцiонерного товариства, та було одержано свiдоцтво
про державну реєстрацiю ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦЕНТ-БАНК
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості

запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
В процесi своєї дiяльностi Банк керується Господарським кодексом України, Цивiльним
кодексом України, Законами України "Про банки та банкiвську дiяльнiсть", "Про платiжнi
системи та переказ коштiв в Українi", "Про господарськi товариства", "Про оподаткування
прибутку пiдприємств", "Про податок на додану вартiсть", "Про бухгалтерський облiк та
фiнансову звiтнiсть в Українi", "Про фiнансовий лiзинг", "Про фiнансовi послуги та державне
регулювання ринку фiнансових послуг", "Про цiннi папери i фондову бiржу", "Про
Нацiональну депозитарну систему та особливостi електронного обiгу цiнних паперiв в
Українi", нормативно-правовими актами Нацiонального банку України, Статутом Банку та
iншими внутрiшнiми положеннями Банку.
Характер операцiй та основної дiяльностi Банку
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦЕНТ-БАНК" є унiверсальним банком, який
динамiчно розвивається та надає банкiвськi послуги переважно iндивiдуальним клiєнтам.
Основна дiяльнiсть банку вiдноситься до операцiйної. У процесi своєї операцiйної дiяльностi
Банк надає кредити або розмiщує депозити в iнших банках на певнi промiжки часу. Кошти в
банках оцiнюються за амортизованою собiвартiстю з використанням методу ефективної
ставки вiдсотка. Суми заборгованостi вiд кредитних установ облiковуються за вирахуванням
резерву на покриття збиткiв вiд знецiнення.
Грошовi кошти та їх еквiваленти включають кошти в касi, необмеженi у використаннi
залишки на кореспондентських та строкових депозитних рахунках у Нацiональному банку
України, наданi банкам країн, якi входять до Органiзацiї економiчного спiвробiтництва та
розвитку. Грошовi кошти та еквiваленти облiковуються за амортизованою вартiстю.
За даною статтями балансу звiтнiсть ведеться за справедливою вартiстю. Визнання активу
вiдбувається у момент передачi ризикiв та вигiд, пов'язаних з ним.
При розрахунку резерву стосовно Iнших активiв та Iнших фiнансових використовується
iндивiдуальний пiдхiд, за яким заборгованiсть по кожному дебiтору пiдлягає аналiзу та
визначенню суми резерву.
Заборгованiсть перед iншими банками облiковується з моменту надання Банку
грошових коштiв або iнших активiв банками-контрагентами. Такi зобов'язання визнаються за
справедливою вартiстю та облiковуються надалi за амортизованою вартiстю та з
використанням ефективної ставки вiдсотка.
Кошти клiєнтiв включають непохiднi фiнансовi зобов'язання перед фiзичними особами,
державними або корпоративними клiєнтами та облiковуються за амортизованою вартiстю з
застосуванням ефективної ставки вiдсотка, на момент визнання такi зобов'язання визнаються
за справедливою вартiстю.
На момент визнання такi зобов'язання визнаються за справедливою з застосуванням
ефективної ставки вiдсотка та облiковуються за амортизованою вартiстю.
У рамках прийнятої практики за станом на кiнець кожного звiтного перiоду здiйснювалась
переоцiнка кредитного портфеля. При цьому використовувалася затверджена нормативними
актами Нацiонального банку України система рейтингування кредитiв, i створювалися
реальнi резерви на вiдшкодування втрат за активними операцiями.
Формування резерву на покриття можливих збиткiв за кредитними операцiями у Банку
виконується вiдповiдно до вимог Постанови Правлiння Нацiонального банку України №279
вiд 06.07.2000р. з останнiми змiнами та доповненнями i розробленого на його основi
внутрiшньобанкiвського Положення.

При визначеннi чистого кредитного ризику для розрахунку резерву сума валового кредитного
ризику по кожнiй кредитнiй операцiї окремо зменшується на вартiсть прийнятого
забезпечення. Вартiсть забезпечення зважується на вiдповiдний коефiцiєнт у залежностi вiд
виду забезпечення i вiд рейтингу кредитної операцiї.
При списаннi кредитної заборгованостi за рахунок страхового резерву Банк керується
Законом України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" вiд 22.05.1997р. в останнiй
редакцiї та "Порядком погашення безнадiйної заборгованостi за рахунок страхового резерву",
що розроблений у Банку.
Якщо є ймовiрнiсть неотримання економiчних вигод вiд операцiї та приймається вiдповiдне
рiшення щодо визнання заборгованостi за кредитом безнадiйною, то така заборгованiсть
списується за рахунок сформованих резервiв.
Списання нарахованих до отримання процентiв за рахунок резерву, якщо їх стягнення є
неможливим, здiйснюється в порядку аналогiчному до порядку списання кредитної
заборгованостi.
Процентнi доходи за кредитами визнаються Банком за методом нарахування та нараховуються
щоденно.
У вiдповiдностi до чинного законодавства, а також на пiдставi положень Статуту, пiд
категорiю ризикiв, що не завжди коректно може бути вимiряна кiлькiсно, Банк формує
Загальнi резерви. До таких ризикiв вiдносяться правовий ризик, ризик репутацiї, рiзнi прояви
операцiйного ризику (технологiчний, ризик шахрайства або зловживань), ризик концентрацiї,
ризик iнформацiйних технологiй.
Вiдрахування в загальнi резерви здiйснються Банком в розмiрi 1% вiд прибутку поточного
року за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв.
Також на покриття непередбачених збиткiв по всiх статтях активiв та позабалансових
зобов'язаннях Банк формує Резервний фонд. Розмiр вiдрахувань до Резервного фонду
становить 5% вiд прибутку Банку до досягнення ними 25% розмiру регулятивного капiталу
Банку.
Пiд дебiторську заборгованiсть Банк формує резерв. При цьому активи вiдносяться до
визначеної групи ризику в залежностi вiд кiлькостi днiв прострочення та термiну перебування
заборгованостi на балансi Банку.
Списання дебiторської заборгованостi за рахунок резерву здiйснюється згiдно Закону України
"Про оподаткування прибутку пiдприємств" вiд 22.05.1997р. зi змiнами та доповненнями та
"Порядку погашення безнадiйної заборгованостi за рахунок страхового резерву", що
розроблений у Банку. Дебiторська заборгованiсть списується за рiшенням Кредитного
Комiтету вiдповiдного рiвня в залежностi вiд суми, за умови, що є причини для її списання
згiдно ЗУ "Про оподаткування прибутку пiдприємств", а саме: заборгованiсть визнана
безнадiйною, страховий резерв сформований у повному обсязi, заборгованiсть винесена на
рахунки сумнiвної до повернення, був проведений повний комплекс заходiв, направлених на її
погашення.
Резерв пiд простроченi та сумнiвнi до одержання доходи формується вiдповiдно до вимог
Постанови Правлiння Нацiонального банку України №279 вiд 06.07.2000р. зi змiнами та
доповненнями. Банк формує резерви на всю суму прострочених понад 31 день i сумнiвних
щодо одержання нарахованих доходiв. Пiд сумнiвними до одержання доходами розумiються
нарахованi доходи по активних операцiях банкiв, якщо сума основного боргу (за яким
нараховуються такi вiдсотки) прострочена бiльше 180 днiв, або сума заборгованостi по
вiдсотках прострочена бiльше 60 днiв.
Комiсiйнi, якi є невiд'ємною частиною ефективної процентної ставки, включають комiсiйнi,
отриманi або сплаченi у зв'язку iз формуванням або придбанням фiнансового активу чи
випуском фiнансового зобов'язання.

Всi iншi виплати, комiсiйнi та iншi доходи i витрати, як правило, облiковуються за методом
нарахування залежно вiд ступеня завершеностi конкретної операцiї, що визначається як
частка фактично наданої послуги у загальному обсязi послуг, якi мають бути наданi.
Облiк впливу гiперiнфляцiї. Ранiше в Українi спостерiгався досить високий рiвень iнфляцiї, й
вона вважалася державою з гiперiнфляцiйною економiкою вiдповiдно до визначень
Мiжнародного стандарту бухгалтерського облiку 29 "Фiнансова звiтнiсть в умовах
гiперiнфляцiї" (МСБО 29). МСБО 29 вимагає, щоб фiнансова звiтнiсть, яка готується у валютi
країни, де спостерiгається гiперiнфляцiя, подавалася в одиницi вимiру, що є поточною на
звiтну дату.
Характеристики економiчного середовища України вказують на те, що з 1 сiчня 2001 року
гiперiнфляцiя припинилася та на даний момент не спостерiгається.
Витрати на заробiтну плату, внески до державного пенсiйного фонду України i фондiв
соцiального страхування, оплачуванi рiчнi вiдпустки та лiкарнянi, премiї, а також негрошовi
винагороди нараховуються у тому роцi, в якому вiдповiднi послуги надавались працiвниками
Банку.
До фiнансової дiяльностi банку вiдноситься операцiї за статтею субординований борг.
Довгостроковi угоди про надання позикових коштiв, якi, у випадку невиконання Банком своїх
зобов'язань, будуть вторинними по вiдношенню до його основних боргових зобов'язань.
Субординований борг облiковується за амортизованою вартiстю.
У вiдповiдностi до мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку та звiтностi кредити в
звiтi Баланс вiдображаються за принципом фактичної собiвартостi, тобто з урахуванням
резервiв, створених на покриття можливих збиткiв вiд їх неповернення.
Iнвестицiйною дiяльнiстю Банку у звiтному перiодi майже не займався. Банк продав по
справедливiй цiнi цiннi папери для продажу та придбав основнi засоби.
Примiтка 1.2. Основи облiкової полiтики та складання звiтностi
Банк здiйснює бухгалтерський облiк активних та пасивних операцiй, а також доходiв та
витрат, керуючись Мiжнародними (МСФЗ) та Нацiональними стандартами бухгалтерського
облiку.
Облiкова полiтика Банку базується на таких принципах:
"
повнота бухгалтерського облiку - всi банкiвськi операцiї реєструються за рахунками
бухгалтерського облiку без будь-яких виняткiв; Фiнансова звiтнiсть мiстить всю iнформацiю
про фактичнi та потенцiйнi наслiдки операцiй Банку;
"
превалювання сутностi над формою - операцiї облiковуються та розкриваються у
звiтностi вiдповiдно до їх сутi та економiчного змiсту;
"
автономнiсть - активи та зобов'язання Банку вiдокремленi вiд активiв i зобов'язань
його власникiв та iнших банкiв (пiдприємств);
"
обачнiсть - в бухгалтерському облiку застосовуються такi методи оцiнки, вiдповiдно до
яких активи та доходи не завищуються, а зобов'язання та витрати - не занижуються;
"
безперервнiсть - оцiнка активiв Банку здiйснюється, виходячи з припущення, що його
дiяльнiсть продовжуватиметься в неосяжному майбутньому;
"
нарахування та вiдповiднiсть доходiв i витрат - для визначення фiнансового результату
звiтного перiоду порiвнюються доходи звiтного перiоду з витратами, що були здiйсненi для
отримання цих доходiв. Доходи i витрати вiдображаються в бухгалтерському облiку та
фiнансовiй звiтностi в момент їх виникнення незалежно вiд дати надходження або сплати
грошових коштiв;
"
послiдовнiсть - постiйне (iз року в рiк) застосування Банком обраної облiкової

полiтики;
"
iсторична (фактична) собiвартiсть - активи i пасиви облiковуються прiоритетно за
вартiстю їх придбання чи виникнення. Активи та зобов'язання в iноземнiй валютi, за
винятком немонетарних статей, переоцiнюються у разi змiни офiцiйного валютного курсу на
звiтну дату.
Порядок ведення облiку операцiй, якi здiйснює банк, регламентується окремими внутрiшнiми
документами, якi є складовими Облiкової полiтики банку. У них висвiтлено особливостi
органiзацiї бухгалтерського облiку таких операцiй.
У зв'язку з динамiчним розвитком ринкових вiдносин, для яких не є характерним жорстка
(суцiльна) регламентацiя економiчних та господарських процесiв, виникла потреба в
застосуваннi професiйного судження. Жодна регламентацiя, в тому числi та, що здiйснюється
у виглядi законодавчих актiв i нормативних документiв, не може передбачити та врахувати
всю можливу рiзноманiтнiсть економiчних вiдносин банкiвської та господарської дiяльностi.
Також питання про професiйне судження виникло у зв'язку з реформуванням бухгалтерського
облiку, що здiйснюється вiдповiдно до Програми реформування системи бухгалтерського
облiку iз застосуванням мiжнародних стандартiв.
В умовах неузгодженостей (суперечностей) застосовується професiйне судження пiд час
формування облiкової полiтики банку шляхом зменшення невизначеностi. Окрiм цього, в
МСБО № 8 "Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки" зазначено, що за
вiдсутностi стандарту або тлумачення, якi конкретно застосовують до операцiй, iншої подiї
або умови, управлiнському персоналовi слiд використовувати професiйне судження пiд час
розроблення та застосування облiкової полiтики, щоб iнформацiя була:
а) доречною для потреб користувачiв iз прийняття економiчних рiшень;
б) достовiрною, в тому значеннi, що фiнансовi звiти:
"
подають достовiрно фiнансовий стан, фiнансовi результати дiяльностi та грошовi
потоки суб'єкта господарювання;
"
вiдображають економiчну сутнiсть операцiй, iнших подiй або умов, а не лише
юридичну форму;
"
є нейтральними, тобто вiльними вiд упереджень;
"
є обачливими;
"
є повними в усiх суттєвих аспектах.
Професiйне судження знiмає певну невизначенiсть у системi бухгалтерського облiку, яка
обумовлена наявнiстю альтернативних способiв iз облiку окремих об'єктiв, передбачених у
нормативних документах та вiдсутнiстю в них регулюючих положень щодо фактiв (операцiй),
використовуючи норми нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та
базуючись на загальноприйнятих принципах бухгалтерського облiку.
Формуючи професiйне судження, управлiнський персонал враховує найостаннiшi рiшення
iнших органiв, що розробляють та затверджують стандарти, якi застосовують аналогiчну
концептуальну основу для розроблення стандартiв, iншу професiйну лiтературу з облiку та
прийняту галузеву практику в тiй мiрi, в якiй вони не суперечать зазначеним джерелам.
Професiйне судження має органiзацiйно-методичний характер, та якщо воно закрiплено
Положенням (наказом) про Облiкову полiтику банку набуває характеру обов'язковостi
виконання.
Рiчна фiнансова звiтнiсть Банку складається вiдповiдно до вимог нацiональних стандартiв
бухгалтерського облiку, нормативно-правових актiв Нацiонального банку України,
Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку на пiдставi даних бухгалтерського облiку

Банку з урахуванням коригуючих проводок. Рiчна фiнансова звiтнiсть складається
юридичною особою, вся звiтнiсть та примiтки до неї вираженi в тисячах гривень. Усi форми
звiтностi, включаючи примiтки, подаються в порiвняннi з попереднiм звiтним роком. Рiчна
фiнансова звiтнiсть Банку включає:
"
Загальну iнформацiю про дiяльнiсть Банку;
"
Баланс;
"
Звiт про фiнансовi результати;
"
Звiт про власний капiтал;
"
Звiт про рух грошових коштiв;
"
Примiтки до звiтiв.
У зв'язку з тим, що у Банку не має iнвестицiй в асоцiйованi та дочiрнi установи, консолiдацiя
фiнансової звiтностi Банком не здiйснювалася.
Основнi термiни оцiнки
Фiнансовi iнструменти вiдображаються за справедливою вартiстю, первiсною вартiстю або
амортизованою вартiстю залежно вiд їх класифiкацiї. Нижче описано цi методи оцiнки.
Справедлива вартiсть - це сума, на яку можна обмiняти актив або за допомогою якої можна
врегулювати зобов'язання пiд час здiйснення угоди на загальних умовах мiж добре
обiзнаними непов'язаними сторонами, що дiють на добровiльних засадах i котируються на
активному ринку (котирування цього фiнансового iнструменту є вiльно та регулярно
доступними на фондовiй бiржi чи в iншiй органiзацiї та якщо цi котирування вiдображають
фактичнi та регулярнi ринковi операцiї, що здiйснюються на загальних умовах).
Для визначення справедливої вартостi певних фiнансових iнструментiв, щодо яких вiдсутня
iнформацiя про ринковi цiни iз зовнiшнiх джерел, використовуються такi методики оцiнки, як
модель дисконтування грошових потокiв, оцiночнi моделi, що базуються на даних про останнi
угоди, здiйсненi мiж непов'язаними сторонами, та аналiз фiнансової iнформацiї про об'єкти
iнвестування.
Первiсна вартiсть - це сума сплачених грошових коштiв або їх еквiвалентiв або справедлива
вартiсть iнших ресурсiв, наданих для придбання активу на дату придбання, яка включає
витрати на проведення операцiї.
Метод ефективної процентної ставки - це метод розподiлу процентних доходiв або
процентних витрат протягом вiдповiдного перiоду з метою отримання постiйної процентної
ставки (ефективної процентної ставки) вiд балансової вартостi iнструмента. Ефективна
процентна ставка - це процентна ставка, за якою розрахунковi майбутнi грошовi виплати або
надходження точно дисконтуються протягом очiкуваного термiну дiї фiнансового iнструмента
або, у вiдповiдних випадках, протягом коротшого термiну до чистої балансової вартостi
фiнансового iнструмента.
Початкове визнання фiнансових iнструментiв. Торговi цiннi папери та похiднi фiнансовi
iнструменти спочатку визнаються за справедливою вартiстю. Всi iншi фiнансовi iнструменти
спочатку визнаються за справедливою вартiстю плюс витрати, понесенi на здiйснення
операцiї. Найкращим пiдтвердженням справедливої вартостi при початковому визнаннi є цiна
угоди. Прибуток або збиток при початковому визнаннi визнається лише у тому випадку, якщо
iснує рiзниця мiж справедливою вартiстю та цiною угоди, пiдтвердженням якої можуть бути
iншi поточнi угоди з тим самим фiнансовим iнструментом, що спостерiгаються на ринку, або
методики оцiнки, якi у якостi базових даних використовують лише данi з вiдкритих ринкiв.
Обов'язковi резерви. Обов'язковi резерви облiковуються за амортизованою вартiстю i являють
собою суми обов'язкових безпроцентних резервних активiв, що не можуть використовуватися
для фiнансування повсякденних операцiй Банку i, вiдповiдно, не вважаються компонентом

грошових коштiв та їх еквiвалентiв для цiлей складання консолiдованого звiту про рух
грошових коштiв.
Примiщення, удосконалення орендованого майна та обладнання. Примiщення, удосконалення
орендованого майна та обладнання облiкованi за первiсною вартiстю.
Витрати на ремонт та технiчне обслуговування визнаються витратами по мiрi їх виникнення.
Витрати на замiну значних компонентiв основних засобiв капiталiзуються iз наступним
списанням вартостi замiненого компоненту.
Прибуток та збитки вiд вибуття основних засобiв визначаються шляхом порiвняння суми
надходжень iз балансовою вартiстю та визнаються у звiтi про фiнансовi результати.
Амортизацiя. Амортизацiя примiщень, вдосконалень орендованого майна та обладнання
розраховується лiнiйним методом з метою рiвномiрного зменшення первiсної вартостi до
лiквiдацiйної вартостi протягом строку корисного використання активу
Оперативна оренда. У випадках, коли Банк виступає орендарем i всi ризики та доходи вiд
оренди не передаються орендодавцем Банку, загальна сума орендних платежiв, у тому числi
платежiв, що пiдлягають виплатi орендодавцю у випадку розiрвання орендної угоди,
включається до звiту про фiнансовi результати рiвними частинами протягом строку оренди.
Примiтка 1.3. Торговi цiннi папери
В зв'язку з тим, що операцiї з цiнними паперами в торговому портфелi Банку протягом
звiтного року не здiйснювалися, результати вiд торгiвлi, проценти або дивiденди, якi б були
отриманнi пiд час володiння ними, в Банку вiдсутнi та, вiдповiдно, в звiтах не вiдображенi.
Цiннi папери в торговому портфелi первiсно оцiнюватимуться за справедливою вартiстю. На
кожну наступну пiсля визнання дату балансу всi цiннi папери, що придбанi Банком,
оцiнюватимуться за їх справедливою вартiстю.
Справедливу вартiсть цiнних паперiв, що перебуватимуть в обiгу на органiзацiйно
оформлених ринках, Банк визначатиме за їх ринковою вартiстю у вiдповiдностi до Положення
про порядок формування резерву пiд операцiї банкiв України з цiнними паперами,
затвердженого Постановою Правлiння Нацiонального банку України №31 вiд 02.02.2007р.
Цiннi папери в торговому портфелi Банку пiдлягатимуть переоцiнцi в разi змiни їх
справедливої вартостi. Результат переоцiнки, як i результат торгiвлi цiнними паперами, є
складовою торговельного доходу Банку та знаходитиме вiдображення у вiдповiднiй статтi
Звiту про фiнансовi результати.
Примiтка 1.4. Кредити та заборгованiсть клiєнтам
Кредити та аванси клiєнтам облiковуються, коли Банк надає грошовi кошти з метою
придбання або створення дебiторської заборгованостi клiєнта, яка не пов'язана з похiдними
фiнансовими iнструментами, не котирується на вiдкритому ринку та має бути погашена на
встановлену чи визначену дату; при цьому Банк не має намiру здiйснювати торговi операцiї з
цiєю дебiторською заборгованiстю. Кредити та аванси клiєнтам облiковуються за
амортизованою вартiстю за вiдрахуванням резерву пiд знецiнення та з застосуванням
ефективної ставки вiдсотка. Амортизована вартiсть заснована на справедливiй вартостi суми
виданого кредиту, розрахованою з урахуванням ринкових ставок вiдсотка за аналогiчними
кредитами, дiючим на дату надання кредиту.
Якщо умови щодо знецiнених фiнансових активiв переглядаються, збиток вiд знецiнення та
балансова вартiсть активу, умови щодо якого були переглянутi, визначаються iз
використанням первiсної ефективної процентної ставки, яка застосовувалась до моменту
перегляду умов.

Примiтка 1.5. Цiннi папери в портфелi Банку на продаж
До портфелю цiнних паперiв на продаж Банк включає всi цiннi папери, якi не належать до
торгових цiнних паперiв та цiнних паперiв до погашення. В цьому портфелi Банк облiковує:
"
будь-якi цiннi папери, якi Банк готовий продати у зв'язку зi змiною кон'юнктури ринку
(вiдсоткових ставок, попиту та пропозицiй на такi iнвестицiї), потреб лiквiдностi, наявностi
альтернативних iнвестицiй;
"
борговi цiннi папери з фiксованою датою погашення, якi Банк не має намiру тримати
до дати їх погашення;
"
акцiї та борговi цiннi папери, за якими неможливо достовiрно визначити справедливу
вартiсть;
"
цiннi папери з нефiксованим прибутком;
"
цiннi папери за наявностi певних обмежень у Банку щодо їх облiку в портфелi до
погашення;
"
iншi цiннi папери, придбанi з метою утримання їх у портфелi на продаж.
Цiннi папери первiсно оцiнюються та вiдображаються в бухгалтерському облiку за
справедливою вартiстю, до якої додаються витрати на операцiї з придбання таких цiнних
паперiв.
Акцiї та iншi цiннi папери з нефiксованим прибутком у портфелi Банку на продаж,
справедливу вартiсть яких достовiрно визначити неможливо, вiдображаються на дату балансу
за їх собiвартiстю з урахуванням зменшення їх корисностi.
Усi цiннi папери в портфелi Банку на продаж на дату балансу пiдлягають перегляду на
зменшення корисностi, яке в бухгалтерському облiку вiдображається формуванням резерву
вiдповiдного розмiру. Втрати вiд зменшення корисностi вiдображаються у Звiтi про фiнансовi
результати.
Цiннi папери в портфелi Банку на продаж, якi облiковуються за справедливою вартiстю,
пiдлягають переоцiнцi. Результати переоцiнки матимуть вплив на розмiр власного капiталу
Банку та мають вiдображатися за статтею Балансу "Резерви переоцiнки цiнних паперiв".
Визнання доходу за акцiями в портфелi Банку на продаж у виглядi дивiдендiв здiйснюється,
якщо визнане право на отримання платежу, i вiдображається у Звiтi про фiнансовi результати.
Станом на кiнець дня 31.12.2010р. в портфелi Банку на продаж вiдсутнi цiннi папери, якi є
об'єктом операцiї репо.
Примiтка 1.6. Цiннi папери в портфелi Банку до погашення
До цiнних паперiв в портфелi до погашення Банк вiдносить борговi цiннi папери, щодо яких є
намiр i здатнiсть утримувати їх до строку погашення з метою отримання процентного доходу.
В цьому портфелi облiковуються придбанi борговi цiннi папери з фiксованими платежами або
з платежами, що можна визначити, але з фiксованим строком погашення.
У звiтному 2010 роцi Банк не мав цiнних паперiв, якi б були вiднесенi до портфелю цiнних
паперiв до погашення, та операцiй з ними не проводив. Вiдповiдно, процентних доходiв вiд
володiння такими цiнними паперами Банк не отримував та вiдрахування до резервiв пiд
знецiнення цiнних паперiв в портфелi Банку до погашення не здiйснював.
Придбанi цiннi папери первiсно оцiнюватимуться та вiдображатимуться в бухгалтерському
облiку за справедливою вартiстю, до якої додаються витрати на операцiї з придбання таких
цiнних паперiв. Цiннi папери, що утримуватимуться Банком до їх погашення,
вiдображатимуться на дату балансу за амортизованою собiвартiстю з використанням
ефективної ставки вiдсотка.
Цiннi папери в портфелi Банку до погашення переглядатимуться на зменшення корисностi,

яке визнаватиметься на кожну дату балансу, якщо є об'єктивнi докази однiєї або кiлькох подiй,
якi мають вплив на очiкуванi майбутнi грошовi потоки за цiнними паперами.
Зменшення корисностi цiнних паперiв у портфелi Банку до погашення вiдображатиметься в
бухгалтерському облiку шляхом формування резерву на суму перевищення балансової
вартостi цiнних паперiв над поточною вартiстю оцiнених майбутнiх грошових потокiв,
дисконтованих за первiсною ефективною ставкою вiдсотка (тобто за ефективною ставкою
вiдсотка, розрахованою пiд час первiсного визнання). Втрати вiд зменшення корисностi
вiдображатимуться за статтею "Чистi витрати на формування резерву" Звiту про фiнансовi
результати.
Якщо за цiнними паперами у портфелi Банку до погашення передбаченi процентнi доходи, то
Банк їх визнаватиме складовою статтi "Процентний дохiд" того ж Звiту.
Примiтка 1.7. Основнi засоби
Первiсне визнання основних засобiв Банк здiйснює за собiвартiстю, яка складається iз
фактичних витрат на придбання, та витрат по приведенню їх у стан, придатний до
використання. Пiсля визнання об'єкти основних засобiв облiковуються Банком за
переоцiненою сумою, яка є їх справедливою вартiстю на дату переоцiнки мiнус накопичена
амортизацiя.
Амортизацiя малоцiнних необоротних матерiальних активiв нараховується в першому
мiсяцi використання об'єкта в розмiрi 100 процентiв його вартостi.
При визначеннi строку корисного використання (експлуатацiї) Банк додатково враховує:
"
очiкуване використання об'єкта з урахуванням його потужностi;
"
фiзичний та моральний знос, що передбачається;
"
правовi або iншi обмеження щодо строкiв використання об'єкта.
Придбанi (виготовленi) нематерiальнi активи Банк оцiнює за їх первiсною вартiстю, яка
складається з цiни придбання, а також iнших витрат, що безпосередньо пов'язанi з
придбанням нематерiального активу та доведенням його до придатного для використання
стану. Для облiкової полiтики Банк обрав метод собiвартостi, згiдно з яким пiсля первiсного
визнання нематерiальний актив вiдображається за його собiвартiстю за вирахуванням
накопиченої амортизацiї.
При нарахуваннi амортизацiї нематерiальних активiв Банк застосовує прямолiнiйний метод,
за яким рiчна сума амортизацiї визначається дiленням вартостi, що амортизується, на
очiкуваний перiод часу корисного використання нематерiального активу. Встановлений строк
корисного використання - 5 рокiв.
Протягом звiтного року придбання (виготовлення) нематерiальних активiв Банком не
здiйснювалося.
Перегляду норм амортизацiї та термiну корисного користування нематерiальних активiв Банк
в звiтному роцi не здiйснював. Переоцiнка первiсної вартостi нематерiальних активiв в
звiтному роцi також не здiйснювалася.
Також на звiтну дату вiдсутнi нематерiальнi активи, якi б були наданi у заставу.
Примiтка 1.9. Оперативний лiзинг (оренда)
Облiк основних засобiв, переданих в оперативний лiзинг, здiйснюється за окремими
аналiтичними рахунками балансових рахункiв для облiку основних засобiв. Протягом строку
оренди лiзингодавець (Банк) нараховує амортизацiю на основнi засоби, переданi в
оперативний лiзинг.

Примiтка 1.10. Фiнансовий лiзинг (оренда)
Активiв що переданi у фiнансовий лiзинг (оренду), у Банка немає. Якщо вони будуть, то
облiковиватимуться Банком як кредитна операцiя за балансовими рахунками для облiку
кредитiв, наданих суб'єктам господарювання. На основнi засоби, переданi у фiнансовий
лiзинг, амортизацiя Банком не нараховуватиметься. Якщо за умовами договору об'єкт
фiнансового лiзингу (оренди) повертається лiзингодавцю (Банку), в бухгалтерському облiку
Банк визнаватиме збiльшення за статтею "Основнi засоби та нематерiальнi активи".
Основнi засоби та нематерiальнi активи, що отриманi у фiнансовий лiзинг (оренду),
облiковуватимуться Банком за найменшою з оцiнок: справедливою вартiстю необоротного
активу або теперiшньою вартiстю суми мiнiмальних лiзингових (орендних) платежiв. Витрати
лiзингоодержувача (Банку), що пов'язанi з оформленням угоди про фiнансовий лiзинг
(оренду), включатимуться до вартостi активу пiд час його первiсного визнання i
облiковуватимуться за окремими аналiтичними рахунками для облiку нематерiальних активiв
та основних засобiв, отриманих у фiнансовий лiзинг. Банк протягом перiоду очiкуваного
використання активу нараховуватиме амортизацiю основних засобiв i нематерiальних активiв,
отриманих у фiнансовий лiзинг (оренду), за вiдповiдним балансовим рахунком витрат.
Пiд час переходу за умовою договору фiнансового лiзингу (оренди) основних засобiв i
нематерiальних активiв у власнiсть лiзингоодержувача, Банк вiдображатиме в
бухгалтерському облiку збiльшення за аналiтичними рахунками для облiку власних основних
засобiв та нематерiальних активiв та вiдповiдне зменшення за аналiтичними рахунками для
облiку активiв, отриманих у фiнансовий лiзинг.
Примiтка 1.11. Податок на прибуток
Витрати з податку на прибуток являють собою суму поточних витрат з податку на прибуток та
вiдстроченого податку на прибуток.
Поточнi витрати на прибуток залежать вiд чистого прибутку, вiдображеного у Звiтi про
фiнансовi результати, тому що вiн виключає статтi доходiв або витрат, якi оподатковуються
або вiдносяться на валовi витрати в iнших роках, а також виключає статтi, якi нiколи не
оподатковуються або не вiдносяться на валовi витрати. Поточнi витрати банку за податками
розраховуються з використанням податкових ставок на дату балансу. Ставка податку на
прибуток на протязi звiтного року не змiнювалась та складала 25% вiд об'єкту оподаткування.
Примiтка 1.12. Доходи та витрати
При визнаннi доходiв та витрат Банк керується мiжнародними стандартами бухгалтерського
облiк.
Облiкова полiтика Банку стосовно доходiв та витрат 'рунтується на принципах обачностi й
нарахування та вiдповiднiсть доходiв i витрат. Доходи та витрати вiдображаються в балансi у
тому перiодi, за який вони повиннi бути нарахованi (отриманi). Доходи не завищуються, а
витрати - не занижуються. Доходи i витрати вiдображаються в бухгалтерському облiку та
фiнансовiй звiтностi в момент їх виникнення незалежно вiд дати надходження або сплати
грошових коштiв. Для визначення фiнансового результату звiтного перiоду порiвнюються
доходи звiтного перiоду з витратами, що були здiйсненi для отримання цих доходiв.
Доходи i витрати визнаються Банком за таких умов:
1) визнання реальної заборгованостi за активами та зобов'язаннями;

2) якщо фiнансовий результат операцiї, пов'язаної з наданням або отриманням послуг, може
бути точно визначений.
Вищевказанi умови можна вважати виконаними, якщо:
"
є угода про надання (отримання) послуг, яка має юридичну силу;
"
є документи, що пiдтверджують повне або часткове надання (отримання) послуг.
Доходи i витрати, що виникають у результатi операцiй, визнаються Банком за кожним видом
дiяльностi окремо, тобто як доходи та витрати отриманi або сплаченi в результатi проведення
операцiйної, iнвестицiйної або фiнансової дiяльностi. Критерiї визнання доходу i витрат
застосовуються окремо до кожної операцiї Банку.
У результатi використання активiв Банку iншими сторонами доходи визнаються у виглядi
процентiв, роялтi та дивiдендiв.
Проценти визнаються у тому звiтному перiодi, до якого вони належать, та розраховуються,
виходячи з бази їх нарахування та строку користування вiдповiдними активами або суми
зобов'язання Банку.
Роялтi визнаються за принципом нарахування згiдно з економiчним змiстом вiдповiдної
угоди.
Дивiденди визнаються у перiодi прийняття рiшення про їх виплату.
Умовою визнання процентiв i роялтi є iмовiрнiсть отримання Банком економiчної вигоди, а
дивiдендiв - достовiрно оцiнений дохiд.
За операцiями з торгiвлi фiнансовими iнструментами прибутки та збитки визнаються за
наявностi таких умов:
"
покупцевi переданi ризики i вигоди, пов'язанi з правом власностi на активи;
"
Банк не здiйснює подальше управлiння та контроль за реалiзованими активами;
"
сума доходу може бути достовiрно визначена;
"
є впевненiсть, що в результатi операцiї вiдбудеться збiльшення економiчних вигод
Банку;
"
витрати, пов'язанi iз цiєю операцiєю, можуть бути достовiрно визначенi. Якщо ж дохiд
вiд надання послуг не може бути достовiрно оцiнений, то вiн визнається та вiдображається в
бухгалтерському облiку в розмiрi здiйснених витрат, що пiдлягають вiдшкодуванню.
Банком не визнається дохiд, якщо здiйснюється обмiн активами, якi є подiбними за
призначенням та мають однакову справедливу вартiсть.
Крiм того, не визнаються доходами такi надходження вiд iнших осiб, як:
"
сума завдатку пiд заставу або в погашення кредиту, якщо це передбачено вiдповiдним
договором;
"
сума надходжень за договором комiсiї, агентським та аналогiчним договором на
користь комiтента, принципала тощо;
"
надходження, що належать iншим особам;
"
надходження вiд первинного розмiщення цiнних паперiв;
"
сума податку на додану вартiсть, iнших податкiв i обов'язкових платежiв, що
пiдлягають перерахуванню до бюджету й позабюджетних фондiв.
"
Вiдповiдно, не визнаються витратами й не включаються до Звiту про фiнансовi
результати:
"
платежi за договорами комiсiї, агентськими угодами та iншими аналогiчними
договорами на користь комiтента, принципала тощо;
"
попередня (авансова) оплата товарiв, робiт, послуг;
"
погашення одержаних кредитiв, повернення депозитiв тощо.
Доходи та витрати за операцiями надання (отримання)
бухгалтерському облiку по мiрi їх надання (отримання).
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Отриманi доходи, якi належать до майбутнiх перiодiв, Банк облiковує як вiдстроченi доходи.
Здiйсненi витрати та платежi, якi належать до майбутнiх перiодiв, Банк облiковує як
вiдстроченi витрати.
Облiк процентних та комiсiйних доходiв та витрат Банку здiйснюється методами нарахування
та касовим методом.
Касовий метод використовується в наступних випадках:
"
при отриманнi комiсiйної винагороди за окремими операцiями, обумовленими
договорами;
"
якщо не iснує впевненiсть про погашення боржником заборгованостi за нарахованими
доходами (штрафи, пенi, тощо);
"
коли сплата або отримання процентiв вiдбувається у звiтний перiод i цi проценти
вiдносяться до звiтного перiоду.
В iнших випадках Банк використовує принцип нарахування.
Процентнi доходи та витрати незалежно вiд дати отримання чи сплати нараховуються
щоденно, за окремими операцiями - у момент надання/отримання послуги чи iншої операцiї,
але не рiдше одного разу на мiсяць. По угодах, що укладенi в останнi 1-3 днi мiсяця,
нарахування доходiв та витрат може здiйснюватися Банком в наступному мiсяцi.
При облiку доходiв та витрат вiд амортизацiї дисконтiв та премiй за цiнними паперами Банк
застосовує принцип нарахування iз застосуванням ефективної ставки вiдсотка. Дисконт за
придбаними або врахованими цiнними паперами вважається процентним доходом Банку,
одержаним авансом, i амортизується протягом перiоду з дати придбання (врахування) до дати
його погашення або продажу. Премiя за придбаними цiнними паперами зменшує процентнi
доходи за цiнними паперами, амортизацiя премiї здiйснюється протягом перiоду з дати
придбання до дати погашення або продажу.
Облiковою полiтикою Банку передбачено, що комiсiйнi доходи i витрати - це операцiйнi
доходи i витрати за наданими або отриманими послугами, сума яких обчислюється
пропорцiйно сумi активу або зобов'язання, або є фiксованою.
Залежно вiд мети та основи облiку комiсiї за наданими або отриманими послугами
подiляються на:
1) комiсiї, що їх отримують або сплачують пiд час надання послуг, та вiдразу визнають
доходами або витратами. До них належать комiсiї за розрахунково-касове обслуговування
клiєнтiв, за обслуговування кредитної заборгованостi, за резервування кредитної лiнiї (якщо
розрахунок здiйснюється на пропорцiйнiй часу основi протягом строку дiї зобов'язання) тощо;
2) комiсiї, що їх отримують або сплачують пiсля виконання певних дiй, та визнають як дохiд
або витрати пiсля завершення певної операцiї. До таких комiсiй належать комiсiї за
операцiями на валютному ринку та ринку банкiвських металiв, за операцiями з цiнними
паперами для клiєнтiв на комiсiйнiй основi, за розподiл акцiй (часток) клiєнтiв, за довiрче
обслуговування клiєнтiв тощо;
3) комiсiї, що є невiд'ємною частиною доходу або витрат фiнансового iнструменту. Цi комiсiї
визнаються в складi первiсної вартостi фiнансового iнструменту i впливають на визначення
сум дисконту та премiї за цим фiнансовим iнструментом. До них належать:
- комiсiї, що отриманi (сплаченi) Банком за зобов'язання з кредитування (резервування
кредитної лiнiї) пiд час iнiцiювання або придбання кредиту;
- комiсiї, що отриманi (сплаченi) Банком вiд випуску боргових зобов'язань, що облiковуються
за амортизованою собiвартiстю;
- комiсiї за iнiцiювання кредиту, що отриманi (сплаченi) Банком i пов'язанi зi створенням або
придбанням фiнансового iнструменту, що не облiковується в торговому портфелi з визнанням
переоцiнки через прибутки/збитки, а саме:
"
комiсiї за оцiнку фiнансового стану позичальника;

"
комiсiї за оцiнку гарантiй, застав;
"
комiсiї за обговорення умов iнструменту;
"
комiсiї за пiдготовку, оброблення документiв та завершення операцiї тощо.
Комiсiї, що отриманi або сплаченi Банком за зобов'язання з кредитування (резервування
кредитної лiнiї) пiд час iнiцiювання або придбання кредиту, визнаються невiд'ємною
частиною доходу або витрат фiнансового iнструменту, якщо є ймовiрнiсть того, що кредитний
договiр буде укладено. Якщо строк наданого зобов'язання з кредитування закiнчується без
надання кредиту, то на кiнець строку зобов'язання комiсiї визнаються комiсiйними доходами
або витратами.
Якщо фiнансовий iнструмент облiковується за справедливою вартiстю iз визнанням змiн
справедливої вартостi через прибутки/збитки, то комiсiї, отриманi (сплаченi) Банком,
визнаються комiсiйними доходами (витратами) пiд час первiсного визнання такого
фiнансового iнструменту.
Примiтка 1.13. Iноземна валюта
Всi активнi та пасивнi операцiї, що здiйснюються Банком в iноземнiй валютi, вiдображаються
в бухгалтерському облiку за номiналом (якщо iнше не передбачено законодавством). В звiтi
Баланс всi валютнi залишки за статтями активiв та зобов'язань вiдображено в нацiональнiй
валютi за курсом Нацiонального банку України, встановленим на останнiй робочiй день
звiтного року.
Доходи та витрати, що виникають в результатi дiяльностi Банку, вiдображаються в
нацiональнiй валютi за офiцiйними курсами, встановленими Нацiональним банком України
на дату визнання - нарахування або отримання, в залежностi вiд методу. Вiдповiдним чином
доходи та витрати вiдображаються у Звiтi про фiнансовi результати.
Переоцiнка валютних статей балансу здiйснюється щоразу при змiнi курсу нацiональної
валюти до iноземної, за винятком немонетарних статей, якi не переоцiнюються.
Результат переоцiнки валютних статей балансу вiдображається за балансовим рахунком 6204
"Результат вiд торгiвлi iноземною валютою та банкiвськими металами". В "Звiтi про фiнансовi
результати" вiн є однiєю iз складових Торговельного доходу.
Полiтика керiвництва щодо мiнiмiзацiї ризикiв збитку внаслiдок змiни курсу iноземних валют
за звичайних умов дiяльностi Банку базується на щоденному управлiннi валютною позицiєю
Банку окремо за кожною валютою, що дозволяє завчасно приймати рiшення щодо обмеження
валютного ризику. Крiм того, здiйснюється постiйний монiторинг i прогноз динамiки курсiв
на валютному ринку України та мiжнародних валютних ринках, аналiзується спiвставлення
тенденцiй руху курсiв та їх можливого впливу на наявний або потенцiйний ризик для
надходжень i капiталу Банку, що виникає через несприятливi коливання курсiв iноземних
валют. З метою внесення в поточну дiяльнiсть коректив, спрямованих на обмеження
ймовiрних i очiкуваних втрат, проводиться вимiрювання та контроль операцiй в iноземнiй
валютi, планується збалансованiсть доходiв та витрат, що їх отримують/сплачують в
iноземнiй валютi.
З метою мiнiмiзацiї валютних ризикiв внаслiдок неповернення кредитiв, що наданi
позичальникам в iноземнiй валютi, Банком здiйснюється формування резервiв у валютi
наданих кредитiв.
Для управлiння валютним ризиком щоденно здiйснюються розрахунки та контроль
нормативiв валютної позицiї, розмiр яких не має перевищувати граничнi межi значень,
встановлених Нацiональним банком України. При здiйсненнi операцiй в iноземнiй валютi, що
можуть вплинути на розмiр валютної позицiї, здiйснюється їх поточне вимiрювання та
наслiдки на дотримання лiмiтiв вiдкритої довгої/короткої валютної позицiї.

Примiтка 1.14. Взаємозалiк статей активiв та зобов'язань
Виходячи з принципу забезпеченостi та з метою мiнiмiзацiї ризикiв по наданим кредитам
позичальникам, а також у вiдповiдностi до статтi 601 Цивiльного кодексу України №435-IV
вiд 16.01.2003 року iз змiнами i доповненнями, Банк може приймати грошове покриття
кредиту у виглядi застави майнових прав на грошовi кошти позичальника, що розмiщується у
виглядi депозиту в банку-кредиторi, за умови вiдповiдностi строкiв надання кредиту строкам
залучення депозиту.
Банк може укладати договiр з позичальником про заставу майнових прав на грошовi кошти,
що зберiгаються на рахунках у Банку, за яким надається право у разi невиконання
позичальником зобов'язань за кредитним договором стягувати кошти з його рахункiв на
погашення цього боргу.
Зобов'язання припиняється зарахуванням зустрiчних однорiдних вимог, строк виконання яких
настав, а також вимог, строк виконання яких не встановлений або визначений моментом
пред'явлення вимоги, зобов'язання припиняються зарахуванням зустрiчних однорiдних вимог
згiдно заяви однiєї з сторiн.
У звiтному перiодi Банком операцiї взаємозалiку окремих статей активiв та зобов'язань не
здiйснювалися.
Примiтка 1.15. Звiтнiсть за сегментами
Сегмент - це вiдокремлюваний компонент Банку, який надає продукти або послуги
(операцiйний сегмент), або займається наданням продукцiї або послуг в окремому
економiчному регiонi (географiчний сегмент) i зазнає ризикiв та забезпечує прибутковiсть,
вiдмiнну вiд тих, якi притаманнi iншим сегментам. Iнформацiя по сегментах, якi отримують
бiльшу частину свого доходу вiд третiх осiб, та доходи, результати вiд дiяльностi або активи
яких становлять не менше десяти процентiв вiд усiх сегментiв, подається окремо вiд iнших
сегментiв.
Примiтка 2. Економiчне середовище, в умовах якого банк здiйснював свою дiяльнiсть
Упродовж 2010 р. на банк впливали загальнi тенденцiї розвитку банкiвської системи України,
особливе значення мало вплив зовнiшнє економiчне середовище, пiд час проявлення i
бурхливого поширення свiтової фiнансово-економiчної кризи на теренах України.
На територiї України на початку 2010 року спостерiгалося значне зниження зовнiшнього
попиту на вiтчизняну продукцiю, згортання iноземних iнвестицiй, суттєве ускладнення
доступу до зовнiшнiх фiнансових ресурсiв викликало падiння виробництва, експорту,
зменшення всiх видiв доходiв, особливо валютних, що обумовило труднощi у всiх секторах
економiки. Перевищення попиту на iноземну валюту над її пропозицiєю спровокувало
девальвацiйнi процеси, ажiотажнi настрої у населення щодо купiвлi валюти та вилучення
коштiв з банкiвської системи, що вiдобразилося на її ослабленнi, зменшеннi кредитування
економiки.
Покращення показникiв розвитку реального сектору економiки, платiжного балансу та
скасування законодавчих обмежень у проведеннi грошово-кредитної полiтики, починаючи з
середини 2010 року сприяли деякому покращенню фiнансової ситуацiї. Починаючи з квiтня
2010 року спостерiгався щомiсячний прирiст депозитiв населення в банкiвськiй системi
України. Утiм така динамiка не змогла компенсувати падiння депозитiв населення в I кварталi
i рiчнi темпи їх приросту загалом залишились вiд'ємними.

За таких умов Банком пильно вiдстежувались показники нормативiв лiквiдностi,
платоспроможностi та адекватному розподiленню ресурсiв
В 2010 роцi ПАТ "А-БАНК" провжував перехiд на мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi.
В процесi своєї дiяльностi Банк намагається керуватися Мiжнародними та Нацiональними
стандартами бухгалтерського облiку i фiнансової звiтностi.
Перелiк стандартiв i тлумачень, якi застосовуються банком, або можуть бути застосованi
надалi:
"
Мiжнародний стандарт бухгалтерського облiку 1 Подання фiнансових звiтiв
"
Мiжнародний стандарт бухгалтерського облiку 2 Запаси
"
Мiжнародний стандарт бухгалтерського облiку 7 Звiти про рух грошових коштiв
"
Мiжнародний стандарт бухгалтерського облiку 8 Облiковi полiтики, змiни в облiкових
оцiнках та помилки
"
Мiжнародний стандарт бухгалтерського облiку 10 Подiї пiсля дати балансу
"
Мiжнародний стандарт бухгалтерського облiку 12 Податки на прибуток
"
Мiжнародний стандарт бухгалтерського облiку 14 Подiї пiсля дати звiтностi
"
Мiжнародний стандарт бухгалтерського облiку 16 Основнi засоби
"
Мiжнародний стандарт бухгалтерського облiку 17 Оренда
"
Мiжнародний стандарт бухгалтерського облiку 18 Дохiд
"
Мiжнародний стандарт бухгалтерського облiку 19 Виплати працiвникам
"
Мiжнародний стандарт бухгалтерського облiку 20 Облiк державних грантiв i розкриття
iнформацiї про державну допомогу
"
Мiжнародний стандарт бухгалтерського облiку 21 Вплив змiн валютних курсiв
"
Мiжнародний стандарт бухгалтерського облiку МСБО 23 Витрати на позики
"
Мiжнародний стандарт бухгалтерського облiку 24 Розкриття iнформацiї щодо
зв'язаних сторiн
"
Мiжнародний стандарт бухгалтерського облiку 27 Консолiдованi та окремi фiнансовi
звiти
"
Мiжнародний стандарт бухгалтерського облiку 32 Фiнансовi iнструменти: розкриття та
подання
"
Мiжнародний стандарт бухгалтерського облiку 34 Промiжна фiнансова звiтнiсть
"
Мiжнародний стандарт бухгалтерського облiку 36 Зменшення корисностi активiв
"
Мiжнародний стандарт бухгалтерського облiку 37 Забезпечення, непередбаченi
зобов'язання та непередбаченi активи
"
Мiжнародний стандарт бухгалтерського облiку 38 Нематерiальнi активи
"
Мiжнародний стандарт бухгалтерського облiку 39 Фiнансовi iнструменти: визнання та
оцiнка
"
Мiжнародний стандарт фiнансової звiтностi 1 Перше застосування Мiжнародних
стандартiв фiнансової звiтностi
"
Мiжнародний стандарт фiнансової звiтностi 4 Страховi контракти
"
Змiни до МСБО 39 Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка
"
Змiни до МСФЗ 7 Фiнансовi iнструменти: розкриття
"
ПКТ-15 Операцiйна оренда: заохочення
"
ПКТ-21 Податки на прибуток: вiдшкодування переоцiнених активiв, що не
амортизуються

Текст аудиторського висновку

Ален Аудит м.Днiпропетровськ, вул.Московська, 7, оф.7 office@alenaudit.com.ua, т.
8(056)744-89-14
код ЄДРПОУ 35281710, п/р 26004060150007 в ЗАТ КБ "ПриватБанк", МФО 305299
Свiдоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фiрм №4028 видане рiшення Аудиторської
палати України /10 вiд 27 вересня 2007 року
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК незалежної аудиторської фiрми щодо рiчної фiнансової
звiтностi
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦЕНТ-БАНК" за рiк, що закiнчився
31.12.2010
Акцiонерам та Правлiнню ПАТ "А-БАНК" Державнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового
ринку України
Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму
Повна назва Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма "АленАудит"
Код ЄДРПОУ
35281710
Мiсцезнаходження: м.Днiпропетровськ, вул.Московська, 7 оф.7
Номер та дата видачi Свiдоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фiрм та аудиторiв, якi
надають аудиторськi послуги
зареєстроване за №4028 згiдно рiшення Аудиторської
палати України №182/10 вiд 27 вересня 2007 року. Термiн дiї свiдоцтва - до 27 вересня 2012
року.
Номер та дата видачi Свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторiв, якi можуть проводити
аудиторськi перевiрки фiнансових установ, що надають послуги на ринку цiнних паперiв,
видане рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку (лише для
фiнансових установ, що здiйснюють дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв)
серiї
АБ
№000597, видане 23.10.2007 року вiдповiдно до Рiшення ДКЦПФР вiд 23.10.2007 року
№2070. Термiн дiї свiдоцтва - до 27 вересня 2012 року.
Керiвник
Iонова Олена Вiкторiвна
Сертифiкат аудитора на право здiйснення аудиту банкiв №0000092, виданий на пiдставi
рiшення Комiтету з питань сертифiкацiї аудиторiв банкiв вiд 17.04.2007р. №218, строк дiї
продовжений до 17.04.2015р. рiшенням АПУ №212/32 вiд 25.03.2010р.
Свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторiв банкiв Нацiонального банку України №0000063,
видане на пiдставi рiшення Комiтету з питань аудиту банкiв вiд 20.09.2007р. №2, строк дiї
продовжений до 17.04.2015р. рiшенням Комiтету з питань аудиту банкiв №25 вiд 30.04.2010
року.
Iнформацiя про аудитора Братерська Марiя Михайлiвна
Сертифiкат аудитора на право здiйснення аудиту банкiв №0116, виданий на пiдставi рiшення
Аудиторської палати України вiд 24.12.2009р. №209/3;
Свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторiв банкiв Нацiонального банку України
№0000123, видане на пiдставi рiшення Комiтету з питань аудиту банкiв вiд 08.02.2010р. №21 чиннi до 24.12.2014р.
Контактний телефон
тел./факс (056) 744-89-14
e-mail office@alenaudit.com.ua

Основнi вiдомостi про ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦЕНТ- БАНК"

Повна назва ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"АКЦЕНТ-БАНК"
(далi - Банк)
Мiсцезнаходження: 49074, Україна, м. Днiпропетровськ, вул.Батумська, 11
Код ЄДРПОУ 14360080
Реєстрацiйнi данi: Мiсце проведення державної реєстрацiї - Виконавчий
Днiпропетровської мiської ради, 30.10.1992.
Види дiяльностi за КВЕД (основнi):
65.12.0 - Iнше грошове посередництво
Засновник на момент створення: Юридичнi та фiзичнi особи
Голова правлiння: Малихiна Н.А.
Контактний телефон:
(056) 789-63-55

комiтет

ВИСНОВОК ЩОДО ФIНАНСОВИХ ЗВIТIВ
Аудиторською фiрмою "АленАудит", товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю, був
проведений аудит фiнансової звiтностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"АКЦЕНТ-БАНК", код 14360080 (далi - ПАТ "А-БАНК") у складi: Баланс; Звiт про фiнансовi
результати; Звiт про рух грошових коштiв; Звiт про власний капiтал; Примiтки до фiнансової
звiтностi, за рiк, що закiнчився 31.12.2010 року; опис важливих аспектiв облiкової полiтики та
загальна iнформацiя про дiяльнiсть банку.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу
Керiвництво Банку несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне представлення цих
фiнансових звiтiв. Вiдповiдальнiсть керiвництва охоплює: розробку, впровадження та
використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення
фiнансової звiтностi, яка не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки;
вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок, якi
вiдповiдають обставинам.
Вiдповiдальнiсть аудитора
Нашою вiдповiдальнiстю є надання висновку щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi
результатiв нашої аудиторської перевiрки.
Ми провели аудиторську перевiрку у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi
стандарти вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання
аудиторської перевiрки для отримання достатньої впевненостi в тiм, що фiнансова звiтнiсть
не мiстить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур, необхiдних для отримання аудиторських
доказiв стосовно сум та розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд
судження аудитора. До таких процедур входить i оцiнка ризикiв суттєвих викривлень
фiнансових звiтiв внаслiдок шахрайства або помилок. Пiд час оцiнки цих ризикiв аудитор
розглядає заходи
внутрiшнього контролю Банку щодо пiдготовки та достовiрного
представлення фiнансової звiтностi для розробки аудиторських процедур, що вiдповiдають
обставинам. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики,
прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених керiвництвом та загального представлення
фiнансової звiтностi.
Ми вважаємо, що отримали достатнi та вiдповiднi аудиторськi докази для висловлення нашої
думки.
Пiдстави для модифiкацiї висновку
У звiтному перiодi Банком при розрахунку резервiв пiд кредитнi ризики не були в повнiй мiрi
врахованi вимоги "Положення про порядок формування та використання резерву для

вiдшкодування можливих втрат за кредитними операцiями банкiв", затвердженого
постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 06.07.2000р. № 279 при визначеннi
класу позичальника, а саме вимоги щодо зниження категорiї кредиту у разi вiдсутностi
перiодичних результатiв оцiнки фiнансового стану позичальника. За результатами
проведеного аудиту ми вважаємо, що за станом на звiтну дату резерв для вiдшкодування
можливих втрат за кредитними операцiями Банку за окремими кредитами має бути
збiльшений, що вiдповiдно призведе до зменшення фiнансового результату та капiталу Банку.
Висновок
На нашу думку фiнансова звiтнiсть, за винятком вищенаведеного, представляє достовiрно, у
всiх суттєвих аспектах, фiнансовий стан ПАТ "А-БАНК" станом на кiнець дня 31 грудня 2010
року, його фiнансовi результати, рух грошових коштiв та рух власного капiталу за рiк, що
минув на зазначену дату, вiдповiдно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк та
фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 N996-XIV (зi змiнами та доповненнями),
нацiональних Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку (зi змiнами та доповненнями) та
Iнструкцiї про порядок складання та оприлюднення фiнансової звiтностi банкiв України (зi
змiнами та доповненнями), затверджених постановою Правлiння НБУ №480 вiд 27.12.2007.
ВИСНОВОК ЩОДО ВИМОГ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТIВ
Ми висловлюємо аудиторську думку щодо iншої додаткової iнформацiї, надання якої
обумовлено вимогами Рiшення Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд
19.12.2006 №1528 "Щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаються до ДКЦПФР при
розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку".
1. Активи
За станом на 31.12.2010 (кiнець дня) загальнi активи Банку в порiвняннi з даними на початок
2010 року зменшилися на 117 699 тис. грн., або 12,44% i на кiнець року склали 828 782 тис.
грн.
Зменшення активiв, в основному, вiдбулось за рахунок кредитiв, наданих юридичним та
фiзичним особам.
На думку аудитора, розкриття iнформацiї за видами активiв подано в фiнансовiй звiтностi
достовiрно та повно вiдповiдно до Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку в Українi та
вимог нормативно-законодавчих актiв Нацiонального банку України.
2. Зобов'язання банку
За 2010 рiк зобов'язання Банку зменшилися на 123 114 тис. грн., або на 16,04% i на кiнець
року склали 644 438 тис. грн.
Найбiльшу частку у складi зобов'язань (55,14%) складають кошти банкiв.
За звiтний перiод в структурi пасивiв вiдбулися значнi змiни: збiльшилася питома вага коштiв
клiєнтiв на 53,45%, а питома вага коштiв банкiв зменшилася на 38,34%. В абсолютному
значеннi обсяг коштiв клiєнтiв збiльшився на 96 648 тис.грн. i складають 277 461 тис.грн., або
43,05% зобов'язань Банку.
На думку аудитора, розкриття iнформацiї за видами зобов'язань подано в фiнансовiй звiтностi
достовiрно та повно вiдповiдно до Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку в Українi та
вимог нормативно-законодавчих актiв Нацiонального банку України.
3. Власний капiтал
Станом на 31.12.2010 (кiнець дня) загальний розмiр власного капiталу Банку складає 184 344
тис. грн., з яких - статутний капiтал - 125 601 тис. грн., нерозподiлений прибуток - 29 380 тис.

грн., резервнi та iншi фонди Банку - 29 363 тис. грн.
На думку аудитора, розкриття iнформацiї про власний капiтал в балансi Банку в повнiй мiрi
вiдповiдає вимогам чинного законодавства України.
4. Вартiсть чистих активiв
На нашу думку твердження керiвництва Банку про те, що вартiсть чистих активiв станом на
31 грудня 2010 (кiнець дня) вiдповiдає вимогам статтi 155 Цивiльного кодексу України
наведено достовiрно.
5. Обсяг чистого прибутку
Чистий прибуток за звiтний перiод складає 5 415 тис. грн.
За 2010 рiк Банком отримано доходiв у сумi 156 709 тис. грн. Найбiльшу частину в доходах
складають процентнi доходи вiд кредитних операцiй - 108 094 тис.грн., що становить 68,98%.
Витрати Банку за 2010 рiк складають 151 294 тис. грн. Основними складовими витрат є
процентнi витрати та адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати - 39,19% та 36,07%
вiдповiдно вiд загальних витрат Банку
6. Статутний фонд
Розмiр сплаченого статутного фонду (капiталу) Банку вiдповiдає установчим документам, а
саме дiючiй редакцiї Статуту, затвердженому загальними зборами акцiонерiв - Протокол вiд
14.05.2009р., погодженому НБУ 17.09.2009р., зареєстрованому 24.09.2009р., номер запису
12241050013039188.
Вiдповiдно до дiючої редакцiї Статуту статутний капiтал Банку складає 125 560 000,00 (Сто
двадцять п`ять мiльйонiв п`ятсот шiстдесять тисяч гривень 00 коп.) гривень. Статутний
капiтал Банку подiлено на 25 112 000 (Двадцять п`ять мiльйонiв сто двадцять тисяч) штук,
номiналом 5,0 гривень. Тип розмiщених акцiй - простi iменнi. Всi акцiї Банку розподiляються
мiж його акцiонерами.
Статутний капiтал Банку сплачений повнiстю у встановленi законодавством строки. Протягом
звiтного перiоду збiльшення статутного капiталу не вiдбувалося.
На нашу думку твердження керiвництва Банку про те, що статутний капiтал станом на 31
грудня 2010 (кiнець дня) сплачений у встановленi законодавством термiни наведено
достовiрно.
7. Банк не являється професiйним учасником фондового ринку України i не має лiцензiй
Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку.
Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку не визначенi вимоги щодо
лiквiдностi професiйних учасникiв фондового ринку - банкiв.
Дотримання Банком економiчних нормативiв згiдно з Iнструкцiєю про порядок регулювання
дiяльностi банкiв в Українi, затвердженою постановою Правлiння Нацiонального банку
України вiд 28.08.2001 року № 368 та зареєстрованою в Мiнiстерствi юстицiї України
26.09.2001 року за № 841/6032 станом на кiнець дня 31.12.2010 року наступнi:
Фактичне значення на 31.12.2010 (кiнець дня)
Регулятивний капiтал (Н1), тис. грн.*
164 745
Адекватнiсть регулятивного капiталу (Н2), %
Нормативне значення: не менше 10%
21,39
Спiввiдношення регулятивного капiталу до сукупних активiв (Н3)
Нормативне значення не менше 9,0%
17,14
Норматив миттєвої лiквiдностi (Н4), %
Нормативне значення: не менше 20,0% 537,29
Норматив поточної лiквiдностi (Н5), %

Нормативне значення: не менше 40,0% 326,94
Норматив короткострокової лiквiдностi (Н6), %
Нормативне значення: не менше 60,0% 126,39
Максимальний розмiр кредитного ризику на одного контрагента (Н7),%.
Нормативне значення: не бiльше 25%
19,23
Норматив "великих" кредитних ризикiв (Н8), %. Нормативне значення: не бiльше 800%
34,44
Норматив максимального розмiру кредитiв, гарантiй та поручительств, наданих одному
iнсайдеру (Н9), %.
Нормативне значення: не бiльше 5,00% 0,05
Норматив максимального сукупного розмiру кредитiв, гарантiй та поручительств, наданих
iнсайдерам (Н10), %.
Нормативне значення: не бiльше 30,00% 0,05
Норматив iнвестування в цiннi папери окремо за кожною установою (Н11), %
Нормативне значення: не бiльше 15,0% 0,0
Норматив загальної суми iнвестування (Н12), %
Нормативне значення: не бiльше 60,0% 0,0
Норматив загальної довгої вiдкритої валютної позицiї банку (Л13-1), %. Нормативне
значення: не бiльше 20,0% 4,1172
Норматив загальної короткої вiдкритої валютної позицiї банку (Л13-2), %. Нормативне
значення: не бiльше 10,0% 4,4265
*Розрахунок нормативiв приведений за даними файлу 01.
8. Протягом 2010 року Банк не випускав цiннi папери, якi потребували би забезпечення
вiдповiдно до законiв України.
9. Вiдповiднiсть iпотечного покриття iпотечних облiгацiй даним реєстру iпотечного покриття
вiдповiдно до Закону України "Про iпотечнi облiгацiї ":
Станом на 31.12.2010 (кiнець дня) та на протязi 2010 року iпотечних облiгацiй Банком не
облiковувалось.
10. Про стан виконання зобов'язань за борговими та iпотечними цiнними паперами:
Станом на 31.12.2010 (кiнець дня) та на протязi 2010 року Банком борговi та iпотечнi цiннi
папери не облiковувалось.
11. Про вiдповiднiсть вимогам законодавства України розмiру власного капiталу компанiї з
управлiння активами, яка має в управлiннi активи недержавних пенсiйних фондiв:
Банк не здiйснював дiяльнiсть з управлiння активами та не має в управлiннi активи
недержавних пенсiйних фондiв.
12. Iнформацiя за п. 41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок"
На нашу думку iнформацiя про дiї, якi вiдбулися протягом звiтного року 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", у всiх суттєвих аспектах, розкрита.
Протягом 2010 року не вiдбулися дiї, що можуть вплинути на фiнансово-господарський стан
Товариства, визначенi частиною першою статтi 41 Закону України "Про цiннi папери та
фондовий ринок".
Директор
ТОВ Аудиторська фiрма "АленАудит"

О.В. Iонова

Сертифiкат аудитора на право здiйснення аудиту банкiв №0000092,
виданий на пiдставi рiшення Аудиторської палати України
вiд 25.03.2010р. №212/3
Свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторiв банкiв
Нацiонального банку України №0000063, видане на пiдставi
рiшення Комiтету з питань аудиту банкiв вiд 20.09.2007р. №2,
продовжено термiн чинностi до 17.04.2015р. рiшенням вiд 30.04.2010р.
Вiдповiдальна за проведення аудиту
фiнансової звiтностi, аудитор

М.М.Братерська

Сертифiкат аудитора на право здiйснення аудиту банкiв №0116,
виданий на пiдставi рiшення Аудиторської палати України
вiд 24.12.2009р. №209/3
Свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторiв банкiв
Нацiонального банку України №00000123, видане на пiдставi
рiшення Комiтету з питань аудиту банкiв вiд 08.02.2010р. №21
15 квiтня 2011 р
49000 м. Днiпропетровськ
вул. Московська, 7, оф.7
тел./факс (056) 744-89-14
e-mail office@alenaudit.com.ua

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
Види дiяльностi, яку здiйснює Банк:
Банк є унiверсальною установою, яка згiдно з чинним законодавством може надавати
широкий спектр банкiвських послуг.
Вiдповiдно до Лiцензiї № 16 вiд 09.10.2010 р. (ранiше вiдповiдно до Лiцензiї № 16 вiд
19.10.2007 р. ) Банк має право здiйснювати банкiвськi операцiї, визначенi частиною першою
та пунктами 5-11 частини другої статтi 47 Закону України "Про банки i банкiвську
дiяльнiсть":
"
приймання вкладiв (депозитiв) вiд юридичних i фiзичних осiб;
"
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;
"
розмiщення залучених коштiв вiд свого iменi, на власних умовах та на власний ризик;
"
надання гарантiй i поручительств та iнших зобов'язань вiд третiх осiб, якi
передбачають їх виконання у грошовiй формi;
"
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);
"
лiзинг;
"
послуги з вiдповiдального зберiгання та надання в оренду сейфiв для зберiгання
цiнностей та документiв;
"
випуск, купiвлю, продаж i обслуговування чекiв, векселiв та iнших оборотних
платiжних iнструментiв;
"
випуск банкiвських платiжних карток i здiйснення операцiй з використання цих
карток;
"
надання консультацiйних та iнформацiйних послуг щодо банкiвських операцiй.
Вiдповiдно до Дозволу № 16-2 вiд 19.10.2007 р. Банк мав право здiйснювати операцiї,
визначенi пунктами 1-4 частини другої та статтi четвертої 47 Закону України "Про банки i
банкiвську дiяльнiсть" згiдно з додатком до дозволу:
"
операцiї з валютними цiнностями;
"
неторговельнi операцiї з валютними цiнностями;
"
ведення рахункiв клiєнтiв (резидентiв та нерезидентiв) в iноземнiй валютi та клiєнтiвнерезидентiв у грошовiй одиницi України;
"
ведення кореспондентських рахункiв банкiв (резидентiв та нерезидентiв) в iноземнiй
валютi;
"
ведення кореспондентських рахункiв банкiв (нерезидентiв) у грошовiй одиницi
України;
"
вiдкриття кореспондентських рахункiв в уповноважених банках України в iноземнiй
валютi та здiйснення операцiй за ними;
"
вiдкриття кореспондентських рахункiв в банках (нерезидентiв) 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;
"
емiсiю власних цiнних паперiв;
"
органiзацiю купiвлi та продажу цiнних паперiв за дорученням клiєнтiв;
"
здiйснення операцiй на ринку цiнних паперiв вiд свого iменi (включаючи
андерайтинг);
"
здiйснення iнвестицiй у статутнi фонди та акцiї iнших юридичних осiб;
"
довiрче управлiння коштами та цiнними паперами за договорами з юридичними та
фiзичними особами;
"
депозитарну дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв;
"
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.
10 жовтня 2009 р. Банк отримав Дозвiл № 16-3, згiдно з яким Банк має право здiйснювати
операцiї, якi були зазначенi у Дозволi № 16-2 вiд 22.12.2008р. з доданням пунктiв:
"
операцiї з готiвкою 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), що здiйснюються
в пунктах обмiну iноземної валюти, якi працюють на пiдставi укладених банками агентських
договорiв з юридичними особами - резидентами;
"
торгiвля iноземною валютою на валютному ринку України (за винятком валютнообмiнних операцiй);
"
торгiвля iноземною валютою на мiжнародних ринках;
"
iншi операцiї з валютними цiнностями на валютному ринку України.
Банк здiйснює перерахованi вище операцiї на пiдставi договорiв, в яких визначаються права,
обов'язки, вiдповiдальнiсть сторiн, строки, процентнi ставки, iншi умови, якi не суперечать
чинному законодавству. За цими контрактами Банк встановлює розмiр процентної ставки в
залежностi вiд специфiки операцiї.
Клiєнтами банку є фiзичнi та юридичнi особи .
Стратегiчна мета Банку - стати банком, що найдинамiчнiше розвивається серед усiх
невеликих банкiв України за рахунок активного залучення коштiв на обслуговування
фiзичних осiб i досягти одного з найменших у країнi показника проблемностi активiв за
рахунок якiсного управлiння ризиками.
Згiдно зi Стратегiєю ПАТ "А-БАНК" на 2010р. цiлями Банку є:
"
збiльшення клiєнтської бази за рахунок пiдвищення ефективностi продаж банкiвських
послуг та пiдвищення якостi обслуговування клiєнтiв;
"
пiдвищення продуктивностi працi спiвробiтникiв за рахунок навчання i витiснення
низькоефективних спiвробiтникiв;
беззбиткова робота вiддiлень.
Досягнення максимальної економiчної ефективностi буде реалiзовано шляхом залучення та
роздрiбного банкiвського обслуговування фiзичних та юридичних осiб, враховуючи такi
стратегiчнi установки:
"
зростання клiєнтської бази;
"
диверсифiкацiя активiв та пасивiв за строками;
"
завойовування ринку переказiв за рахунок залучення потенцiйних сегментiв клiєнтiв у
вiддiлення Банка: грузоперевiзники; студенти, в т.ч. нерезиденти, страховi компанiї;
туристичнi фiрми; шлюбнi агентства; нацiональнi громади; фiрми i органiзацiї, що наймають
сезонних робiтникiв, приватнi пiдприємцi;
"
полiпшення якостi обслуговування клiєнтiв (вдосконалення професiоналiзму,
скорочення часу проведення касових операцiй);
"
збiльшення кiлькостi активних кредитних карт;
"
пiдвищення активностi банкiвської дiяльностi.
Спецiалiзацiя Банку
ПАТ "А-БАНК" є унiверсальним банком, який динамiчно розвивається та надає якiснi
банкiвськi послуги переважно iндивiдуальним клiєнтам.
Мета Банку - бути надiйним банком України, орiєнтованим на iнтереси клiєнтiв, надаючи їм
якiсне обслуговування та пропонуючи iнновацiйнi продукти.
Основним джерелом ресурсiв в звiтному роцi стали кошти, залученi на умовах
мiжбанкiвського кредитування (75% зобов'язань).
У процесi своєї банкiвської дiяльностi Банк активно взаємодiє не лише iз своїми клiєнтами,
але й з зовнiшнiми органiзацiями. Всiх контрагентiв Банку можна класифiкувати наступним

чином:
1.
"
"
"
"
2.
"
"
"
3.
"
"
4.
5.
6.
"
"

Загальнодержавнi органи влади:
Кабiнет Мiнiстрiв України,
Нацiональний банк України,
Державна податкова адмiнiстрацiя України,
iншi.
Небанкiвськi фiнансовi органiзацiї:
страховi компанiї,
Пенсiйний фонд України,
iншi.
Банки-кореспонденти:
українськi,
зарубiжнi.
Аудиторськi органiзацiї.
Банкiвськi об'єднання i союзи.
Клiєнти Банку:
суб'єкти господарювання,
фiзичнi особи.

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
Протягом 2005-2008 роках значних вiдчужень та придбання активiв не було.
Протягом 2005-2009 рр Банк придбав об'єктiв необоротних матерiальних активiв та
нематерiальних активiв :
- програмне забезпечення ; - банкомати ; - сервери ; - комп'ютернi системи
вiдеоспостереження ;
- сейфи; - iнше: офiсна технiка, меблi, обладнання .
Протягом 2009 року було вiдчужено автомобiль на суму 89197 грн.
Значних вiдчужень та придбань протягом 2010 року не було.
Iнших придбань та вiдчужень активiв протягом року не було.
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 знаходятся, як за мiсцем знаходження товариства м. Днiпропетровськ вул.
Батумська ,11 так i за мiсцем знаходження вiддiлень банку
"
Головний офiс, розташований у м. Днiпропетровськ - Україна;
"
134 вiддiлення.

та вiдiдлення 01025, м.Київ, вул.Воровського, 12
02660, м.Київ, вул.Попудренка,52
03057, м. Київ, проспект Перемоги, 39
10001, м. Житомир, пл. Згоди, 3/75
10001, м.Житомир, вул.Щорса, 43
10003, м.Житомир, вул.Перемоги, 7
14000, м.Чернiгiв, вул.Горького, 41
14027, м.Чернiгiв, вул.Рокоссовського, 39
18000, м.Черкаси, бульвар Шевченка,241
18000, м.Черкаси, вул.Гоголя,250
18005, м.Черкаси, вул.Паризької Комуни, 7
21009, м.Вiнниця, вул.Келецька,64
21100, м. Вiнниця, вул. 50-рокiв Перемоги, 30
21100, м. Вiнниця, вул. Архитектора Артинова, 29
21100, м. Вiнниця, вул. Келецькая, 106
21100, м. Вiнниця, проспект Коцюбинського, 16/3
25006, м. Кiровград, пр. Декабристiв, 7
25006, м.Кiровоград, вул.50 рокiв Жовтня, 16
25006, м.Кiровоград, вул.Верхнє Пермська, 8ж
28000, Кiровоградська обл., м.Олександрiя, пр.Ленiна, 63
29000, м. Хмельницький,вул. Подольська, 91/2
29000, м.Хмельницький, вул. Володимирська, 80
29000, м.Хмельницький, вул. Каменецька, 122
30300, Хмельницька обл., м. Iзяслав, вул. Жовтнева, 6/1
33000, м. Рiвне, вул. Соборна, 94
33000, м. Рiвне, вул. Чорновола Вячеслава, 27
33000, м.Рiвне, вул. Соборна, 14
33000, м.Рiвне, вул.С.Бандери, 59
33028, м.Рiвне, вул.Симона Петлюри, 11
36000, м. Полтава, вул. Фрунзе , 27/24
36000, м.Полтава, вул.Жовтнева, 46
36021, м.Полтава , вул.Калiнiна, 20
36034, м. Полтава, вул. Великотирновська, 31/1
39600, Полтавська обл., м.Кременчук, вул.Цюрупи, 15
39600, Полтавська обл., мiсто Кременчук, вул. Халаменюка, 4Б.
40021, м.Суми, пр. Лушпи, 22
40024, м.Суми, вул.Харкiвська, 12
40030, м.Суми, вул.Супруна, 11.
43000, м.Луцьк, пр.Вiдродження, буд.5
43020, м.Луцьк, вул. Вiнниченка,25
43020, м. Луцьк, проспект Грушевського, 3/37
43020, м. Луцьк, проспект Молодi, 15/4
43020, м.Луцьк, вул. Кравчука, 17
45000, Волинська обл., м.Ковель, вул.Мiцькевича, 3/2
46000, м. Тернопiль, вул. Живова, 9
46000, м. Тернопiль, вул. Мазепи,2а
46000, м.Тернопiль, вул.Руська, 11
49000, м. Днiпропетровськ, вул.Набережна Перемоги, 58/107

49000, м. Днiпропетровськ, вул. Калинова, 49
49000, м.Днiпропетровськ, вул.Героїв Сталiнграду, 109/4
49000, м.Днiпропетровськ, вул.Привокзальная, д.4
49000, м.Днiпропетровськ, вул.Шевченка, 59
49000, м.Днiпропетровськ, вул.Шмидта, 4А
49000,м.Днiпропетровськ,пр.Кiрова,131/43
50000, Днiпропетровська обл, м.Кривий Рiг, вул. Корнейчука, 21
50000, Днiпропетровська обл, м.Кривий Рiг, вул. Лермонтова, 29/ 4
50008, Днiпропетровська обл, м. Кривий Рiг, вул. Мелешкина, 40
50015, Днiпропетровська обл., м. Кривий Рiг, вул. Ватутiна, 31/80
50027, Днiпропетровська обл, м. Кривий Рiг, вул.Димитрова 35/54
51400, Днiпропетровська обл, м.Павлоград, вул. Карла Маркса, 44/50
51925, Днiпропетровська обл., м.Днiпродзержинськ, вул.Сировця, 4-29
51940, Днiпропетровськая обл, м.Днiпродзержинськ, бул. Будiвельникiв, 37а.
53201, Днiпропетровська обл., м.Нiкополь, пр.Трубникiв, 52
54001, м. Миколаїв, пр. Жовтневий, 320/1
54001, м. Миколаїв, пр. Ленiна, 135/2
54028, м.Миколаїв, вул.Космонавтiв, 104а/3
54030, м.Миколаїв, вул.Пушкiнська, 23/1
58002, м.Чернiвцi, вул.Красноармiйська, 1Б
58007, м.Чернiвцi, вул.Хотинська, 33а
58029, м.Чернiвцi, проспект Незалежностi, буд.127
61000, м. Харкiв, вул. Доброхотова, 15
61000, м. Харкiв,пр.Гагарiна,30
61037, м. Харкiв, пр-т Московський, 199/1
61050, м.Харкiв, пр-т Московський, 39
61057, м. Харкiв, вул. Пушкинська, 10
61115, м. Харкiв, пр. Косiора, 91
65014, м.Одеса, вул.Троїцька, 4
65015, м. Одеса, пр-т Маршала Жукова, 47/3
65015, м.Одеса, вул.Богдана Хмельницького, 1/3
65023, м. Одеса, вул. Мала Арнаутська, 57
65117, м. Одеса, вул. Висоцького, 23-60
65122, м.Одеса, вул.Академiка Корольова, 75
69000, м. Запорiжжя, пр. Ленiна, 171а
69006, м.Запорiжжя, пр.Ленiна, 234
69035, м.Запорiжжя, вул.Сталеварiв,26
69076, м.Запорiжжя, вул.Заднiпровська, 13
71100, Запорiжська обл., м.Бердянськ, вул. Дюмiна, 52 / пр. Ленiна, 29
73000, м. Херсон, вул. Кiрова, 24
73000, м.Херсон, вул. Комсомольська, 16/63
73000, м.Херсон, вул.Блюхера, 52
76000, м.Iвано-Франкiвськ, вул.Вовчинецька, 1/1
76000, м.Iвано-Франкiвськ, вул. Галицька,28/1
76000, м.Iвано-Франкiвськ, вул.Мартинця Т.Сотника, 4
76000, м.Iвано-Франкiвськ, вул.Новгородська, буд.24а
78200, Iвано-Франкiвська обл., м.Коломия, вул. Мазепы, 55
78400, Iвано-Франкiвська обл., м. Надвiрна, вул. Чорновола, 13
78600, Iвано-Франкiвська обл, м.Косiв, вул.Гвардiйська, 28а

79000, м. Львiв вул. Наукова, 2б
79005 м.Львiв, вул. I.Франка, 8
79005, м.Львiв, вул.Дж.Дудаєва, 7
79008, м.Львiв, вул. Богдана Хмельницького, 12
79008, м.Львiв, вул.Личакiвська,24а
79020, м.Львiв, вул. Пасична, 45-35
79058, м.Львiв, вул. Медова, 9
83000, м.Донецьк, вул.Гурова, 7
83012, м.Донецьк, пр.Панфiлова,69
83017, м.Донецьк, бул.Шевченка, 67
83054, г Донецьк, пр.Київський, д.24
83086, м.Донецьк, вул.Кобозева,12
84300,Донецька обл.,м.Краматорськ, бул. Краматорський,1
86132, Донецька обл., м.Макiївка, м-н Центральний,6
87500, Донецька обл., м. Марiуполь, пр. Металургiв, 102
87500, Донецька обл., м. Марiуполь, пр. Металургiв, 235
87515, Донецька обл., м. Марiуполь, вул. Енгельса, 39 (пом. 42.51)
87550, Донецька обл., м.Марiуполь, пр.Ленiнградський, 37
88000, Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Митна, буд. 1
88000, Закарпатська обл., м.Ужгород, вул.Швабська, 37
88000, Закарпатська обл., м.Ужгород, проспект Свободи, 2.
88000, Закарпатська область, м.Ужгород, пл.Театральна, 15-2
89600, Закарпатська обл., м. Мукачеве, вул. Духновича, 8- 2
89600, Закарпатська обл., мiсто Мукачево, вул.Миру, 14, прим.4-а
91000, м. Луганськ, кв. Мирний, 2в
91011, м. Луганськ, вул. Челюскинцiв, 2
91016, м.Луганськ, вул. Демьохина, 27-а
94204, Луганська обл., м. Алчевськ, пр. Ленина, 29.
95000, АР Крим, м.Сiмферополь, вул. Балаклавська, 53
95000, АР Крим, м.Сiмферополь, вул.Героїв Аджимушкая, 3
95000, АР Крим, м.Сiмферополь, вул.Жовтнева, 5
95000, АР Крим, м.Феодосiя, бул.Адмиральський , 7-б/1
97400, АР Крим, м. Євпаторiя, вул. Революцiї, 52-в
98300, АР Крим, м.Керч, вул.Мiрошника, 3
99011, АР Крим, м.Севастополь, вул.Очаковцiв, 19-304
99029, АР Крим, м. Севастополь, вул. Вакуленчука,20
99059, АР Крим, м. Севастополь, пр. м.Сталiнграда, 51
Примiщення фiлiй знаходяться в орендi. Банк укладав договори оренди До 1 року на суму
603 тис. грн. Вiд 1 до 5 рокiв
32169 тис. грн.
У власностi знаходиться примiщення за адресою м. Київ вул. Перемоги,39.
Основнi засоби використовуються за призначенням. Ступiнь використання основних засобiв
100%.
Придбано компьютерна технiка та iнше обладнання на сумму 10 773 тис. грн.
Значних правотчинiв вiдносно основних засобiв протягом року не було.
Товариство має орендованi основнi засоби.
Спосiб утримання активiв полягає в тому, що активи пiдприємства щорiчно
iнвентаризуються, їх вартiсть вiдображається в балансi пiдприємства.Основнi засоби
утримуються за рахунок власних коштiв . Умови користування основних засобiв: будiвлi
потребують ремонту , машини та транспортнi засоби в нормальному технiчному станi, iншi

основнi засоби в задовiльному станi. Екологiчнi питання, що можуть позначитися на
використаннi активiв пiдприємства не вiдомi. Основнi засоби за рахунок цiльового
фiнансування не купувалися.
У 2010 роцi товариство не має планiв капiтального будiвництва, розширення або
удосконалення основних засобiв не планує.

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від
законодавчих або економічних обмежень
Як i усi пiдприємства, що здiйснюють свою дiяльнiсть на територiї України, ПАТ "А-Банк" дiє
у правовому полi українського законодавства, яке на сьогоднi носить несталий характер.
Оцiнка комплексу тенденцiй, що визначали економiчний та фiнансовий стан України,
дозволяє акцентувати увагу на факторах ризику, якi формували економiчнi та фiнансовi умови
функцiонування економiки нашої країни в 2010 роцi. Основними серед них є збереження
несприятливої для українських експортерiв кон'юнктури на свiтових сировинних ринках i
охолодження зовнiшнього попиту на продукцiю вiтчизняного експорту, що обмежує темпи
вiдновлення реального сектора економiки України; зниження лiквiдностi бюджетної системи
в кiнцi 2010р. у зв'язку з недовиконанням дохiдної частини держбюджету; збiльшення обсягу
державного боргу i витрат на його обслуговування, при збереженнi необхiдностi в нових
запозиченнях i обмежених можливостях Уряду у їх здiйсненнi, у зв'язку з узятими
зобов'язаннями перед МВФ; збереження негативного сальдо поточного рахунку, що буде
чинити тиск на платiжний баланс i, ймовiрно, призведе до подальшого зростання валового
зовнiшнього боргу; обмежений рiвень фiнансування з боку банкiвського сектора, що стримує
вiдновлення реального сектору економiки.
Ситуацiя на валютному ринку країни в 2010р. залишалася вiдносно стабiльною,
грошово-кредитна полiтика в аналiзований перiод залишалася стриманою. Незважаючи на
позитивну динамiку клiєнтських пасивiв (що призвело до подальшого зниження ставок за
залученими ресурсами), вiдновлення кредитування було стриманим, як слiдство все ще
високу вартiсть хеджування кредитних ризикiв та обмеженого платоспроможного попиту на
кредити. Незважаючи на збереження проблем з платоспроможнiстю в окремих установ, в
цiлому по банкiвськiй системi спостерiгався надлишок лiквiдностi, яку НБУ намагався
стерилiзувати за допомогою розмiщення депозитних сертифiкатiв.
Якiсть дохiдних активiв банкiвського сектора iстотних змiн не зазнала.
У листопадi вступила в силу Постанова НБУ № 424 вiд 13.10.2010 р., що конкретизує критерiї
i спрощує можливостi списання банками безнадiйної заборгованостi за кредитами (кредити,
класифiкованi як _сумнiвнi_ i _безнадiйнi_ складають близько 15% портфеля банкiвської
системи), а в груднi банкам було направлено лист регулятора з рекомендацiєю прискорити
_процедуру очищення балансiв вiд проблемної заборгованостi_.
За таких умов Банком пильно вiдстежувались показники нормативiв лiквiдностi,
платоспроможностi та адекватному розподiленню ресурсiв.

Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і
компенсацій за порушення законодавства
Протягом 2010 року за порушення чинного законодавства Банком сплачено штрафiв 75
тис.грн. якi були накладенi контролюючими органами та iншими органiзацiями, в тому числi.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками
фахівців емітента
Фiнансування дiяльностi ПАТ "А-БАНК" здiйснюється переважно за рахунок власного
капiталу та залучених коштiв юридичних та фiзичних осiб, кредити Банкiв . Для ефективного
використання фiнансових ресурсiв i забезпечення найбiльшої прибутковостi операцiй банку
при мiнiмiзацiї всiх пов'язаних з ними ризикiв банком здiйснюється комплексне управлiння
активами, головною метою якого є пiдтримка лiквiдностi банку на належному рiвнi через
управлiння ризиками.У своїй дiяльностi банк iдентифiкує та придiляє найбiльшу увагу
наступним видам ризикiв: кредитний ризик, ризик лiквiдностi, ринковий ризик, ризик змiни
вiдсоткової ставки, валютний ризик, операцiйний ризик.
Формування фондiв та резервiв вiдповiдає вимогам чинного законодавства України.
Протягом року Банком було дотримано усi економiчнi нормативи, встановленi НБУ.
Рiвень регулятивного капiталу Банку вiдповiдає вимогам Нацiонального банку України.

Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на
кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання
цих договорів
Протягом 2010 року укладено договори оренди/суборенди, але ще не виконаних на кiнець
звiтного перiоду(станом на 31.12.2010г. )
Оренда:
-сукупна вартiсть договорiв оренди до 1 року
на суму 603 тис. грн.
- сукупна вартiсть договорiв оренди вiд 1 до 5 рокiв
32169 тис. грн.
Всi iншi договори, що укладались протягом 2010 року виконанi в повному обсязi згiдно з
умовами договорiв.
Укладених, але ще не виконаних договорiв (контрактiв) за операцiями з цiними паперами та
за мiжбанкiвськiми операцiями на кiнець звiтного перiоду (загальних пiдсумок) Банк не має.

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)
Стратегiчна мета Банку - стати банком, що найдинамiчнiше розвивається серед усiх
невеликих банкiв України за рахунок активного залучення коштiв на обслуговування
фiзичних осiб i досягти одного з найменших у країнi показника проблемностi активiв за
рахунок якiсного управлiння ризиками.
Згiдно зi Стратегiєю ПАТ "А-БАНК" на 2011 р. цiлями Банку є:
"
збiльшення клiєнтської бази за рахунок пiдвищення ефективностi продаж банкiвських
послуг та пiдвищення якостi обслуговування клiєнтiв;
"
пiдвищення продуктивностi працi спiвробiтникiв за рахунок навчання i витiснення
низькоефективних спiвробiтникiв;

"
беззбиткова робота вiддiлень.
Досягнення максимальної економiчної ефективностi буде реалiзовано шляхом залучення та
роздрiбного банкiвського обслуговування фiзичних та юридичних осiб, враховуючи такi
стратегiчнi установки:
"
зростання клiєнтської бази;
"
диверсифiкацiя активiв та пасивiв за строками;
"
завойовування ринку переказiв за рахунок залучення потенцiйних сегментiв клiєнтiв у
вiддiлення Банка: грузоперевiзники; студенти, в т.ч. нерезиденти, страховi компанiї;
туристичнi фiрми; шлюбнi агентства; нацiональнi громади; фiрми i органiзацiї, що наймають
сезонних робiтникiв, приватнi пiдприємцi;
"
полiпшення якостi обслуговування клiєнтiв (вдосконалення професiоналiзму,
скорочення часу проведення касових операцiй);
"
збiльшення кiлькостi активних кредитних карт;
"
пiдвищення активностi банкiвської дiяльностi.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на
дослідження та розробку за звітний рік
ПАТ "А-БАНК" постiйно аналiзує та вивчає потреби ринку у банкiвських продуктах та
послугах. Банк впроваджує новi продукти та послуги для своїх клiєнтiв, а також розробляє i
постiйно удосконалює iснуючi послуги вiдповiдно до вимог сучасного конкуретного ринку.
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні
підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони,
зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа,
поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається
Станом на 31.12.2010 в судах загальної юрисдикцiї на розглядi за участю ПАТ "АКЦЕНТБАНКА", як позивача, вiдповiдача та третьої особи знаходилось 31 судова справа (з
майнових, немайнових спорiв, про видачу судового наказу тощо ).
У Банку проводиться вiдпрацювання проблемних активiв при термiнi бiльше 90 днiв
шляхом проведення претензiйно-позовної роботи .
Станом на 31.12.2010 в судах слушалось 9 исков к физ.лицам на сумму 162525,14 грн
Змiст справи : Бурля С.В. разом з Ганiчевою О.В., Ковалем О.Г. у листопадi 2007 року
отрмували кредитнi кошти шахрайським методом.
Найменування суду - Соснiвський районний суд м.Черкаси
Розмiр позивних вимог - 109370,00 грн.
Позивач:ПАТ "АКЦЕНТ-БАНК" (А-Банк)
Вiдповiдач Бурля Сергiй Вiкторович
Справа не закрита
Змiст справи : про скасування Рiшення Комiсiї з питань нагляду та регулювання дiяльностi
банкiв при Управлiннi Нацiонального Банку України Днiпропетровської областi про
накладення штрафу № 1 вiд 05.01.2009 р. (за неповiдомлення ДПI про порушення клиєнтами
строкiв розрахункiв в iноземнiй валютi) Найменування суду: Днiпропетровський окружний
адмiнiстративний суд.
Позивач
ПАТ "АКЦЕНТ-БАНК" (А-Банк)
Найменування суду -Управлiння НБУ в Днiпропетровськiй областi
Справа закрита

Змiст справи :Про вiдшокудування матерiальних збиткiв вiд злочину.
Найменування суду : Богунський районний суд
Розмiр позивних вимог 14438,88 грн.
Позивач ПАТ "АКЦЕНТ-БАНК" (А-Банк)
Вiдповiдач Гусак Володимир Андрiйович
Справа не закрита
Змiст справи Про стягнення заборгованостi
Найменування суду Апеляцiйний суд Днiпропетровської областi
Розмiр позивних вимог -54,00
Позивач ПАТ "АКЦЕНТ-БАНК" (А-Банк)
Вiдповiдач - Гребенюк А.В.
Справа не закрита
Змiст справи :порушення кримiнальної справи
Найменування суду : Кузнецовский ГОУМВД в области
Сума позову -5929,98 грн.
Позивач:ПАТ "АКЦЕНТ-БАНК" (А-Банк)
Вiдповiдач - Молчанова Тетяна Володимирiвна
справа не закрита
Змiст справи :Про вiдшкодування збитку, заподiяного злочином шляхом
Найменування суду Голопристанський районний суд
Сума позову : 24274,16
грн.
Позивач :ПАТ "АКЦЕНТ-БАНК" (А-Банк)
Вiдповiдач - Кость Галина Александровна
справа закрита
Змiст справи -Шахрайство Стягнення збитку заподiяного злочином А-Банку по Кредиту
Носової
Найменування суду - Ленiнський районний суд
Сума позову -2118,90
грн
Позивач -ПАТ "АКЦЕНТ-БАНК" (А-Банк)
Вiдповiдач Литвиненко Наталiя Анатолiївна
Справа не закрита
Змiст справи -Про стягнення заборгованостi
Найменування суду- Бiлопiльський районний суд
Позивач ПАТ "АКЦЕНТ-БАНК" (А-Банк)
ВIдповiдач Петренко Юрiй Григорович
Справа закрита
Змiст справи Про стягнення завданих збиткiв. Баев Ю.Н..
Найменування суду Комунаровський РВЗМУ УМВСУ в области
Сума позову 6339,22
ПАТ "АКЦЕНТ-БАНК" (А-Банк)
Справа не закрита
ПАТ "АКЦЕНТ-БАНКА"вiдповiдач по 22 справам на суму 279754,74 грн
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
За останнi три роки банк успiшно розвивається, нарощує капiтал, працює прибутково.
Iнша iнформацiї яка може бути iстотною для оцiнки iнвесторами фiнансового стану та

результатiв дiяльностi- вiдсутня.

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність
емітента
13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Власні основні засоби Орендовані основні засоби Основні засоби, всього
(тис. грн.)
(тис. грн.)
(тис. грн.)
Найменування основних засобів
на початок
на кінець
на початок
на кінець
на початок
на кінець
періоду
періоду
періоду
періоду
періоду
періоду
1. Виробничого призначення:
9 488,000
19 541,000 23 837,000 79 808,000 33 325,000 99 349,000
будівлі та споруди
4 257,000
4 747,000
23 837,000 79 808,000 28 094,000 84 555,000
машини та обладнання
2 818,000
6 280,000
0,000
0,000
2 818,000
6 280,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
транспортні засоби
інші
2 413,000
8 514,000
0,000
0,000
2 413,000
8 514,000
2. Невиробничого призначення:
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
будівлі та споруди
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
машини та обладнання
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
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
9 488,000
19 541,000 23 837,000 79 808,000 33 325,000 99 349,000
Опис
Основнi засоби знаходятся, як за мiсцем знаходження товариства м.
Днiпропетровськ вул. Батумська ,11 так i за мiсцем знаходження вiддiлень банку .
Банк орендує офiснi площi пiд вiддiлення банку та головний офiс. Є власна
нерухомiсть- одне примiщення в м.Києвi вул. Перемоги 39, в якому розташоване
вiддiлення банку.
Первiсне визнання основних засобiв Банк здiйснює за собiвартiстю, яка
складається iз фактичних витрат на придбання, та витрат по приведенню їх у
стан, придатний до використання. Пiсля визнання об'єкти основних засобiв
облiковуються Банком за переоцiненою сумою, яка є їх справедливою вартiстю на
дату переоцiнки мiнус накопичена амортизацiя.
Нарахування амортизацiї за основними засобами здiйснюється прямолiнiйним
методом згiдно з нормами:
Основнi засоби Норми амортизацiї, % Строки корисного використання,роки
Будiвлi, споруди 2
50
Сейфи
14,3
7
Меблi
25-10
4-10
Кiоски
10
10
Комп'ютери
25
4
Комп'ютерна технiка 25
4
Принтери
25
4
Килимовi покриття 33,3
3
Обладнання
33,3
3
Iнше побутове
обладнання
33,3-14,3
3-7
Амортизацiя малоцiнних необоротних матерiальних активiв нараховується в
першому мiсяцi використання об'єкта в розмiрi 100 процентiв його вартостi.
Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець 2010 року склала - 20379 тис. грн.
знос склав 838 тис. грн Ступiнь зносу 96%. Нараховано амортизацiї 2605 тис.
грн.
Основнi засоби використовуються за призначенням. Ступiнь використання
основних засобiв 100%.
Протягом року основних засобiв не вибувало .
Придбано компьютерна технiка та iнше обладнання на сумму 10 773 тис. грн.
Значних правотчинiв вiдносно основних засобiв протягом року не було.
Товариство має орендованi основнi засоби.

Спосiб утримання активiв полягає в тому, що активи пiдприємства щорiчно
iнвентаризуються, їх вартiсть вiдображається в балансi пiдприємства.Основнi
засоби утримуються за рахунок власних коштiв . Умови користування основних
засобiв: будiвлi потребують ремонту , машини та транспортнi засоби в
нормальному технiчному станi, iншi основнi засоби в задовiльному станi.
Екологiчнi питання, що можуть позначитися на використаннi активiв
пiдприємства не вiдомi. Основнi засоби за рахунок цiльового фiнансування не
купувалися.
У 2010 роцi товариство не має планiв капiтального будiвництва, розширення або
удосконалення основних засобiв не планує.

13.3. Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов’язань

Дата
виникнення

Кредити банку
X
у тому числі:
Кредити банку
17.12.2007
Зобов’язання за цінними паперами
X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним
X
випуском):
за іпотечними цінними паперами (за
X
кожним власним випуском):
за сертификатами ФОН (за кожним власним
X
випуском):
за векселями (всього)
X
за іншими цінними паперами (у тому числі
за похідними цінними паперами)(за кожним
X
видом):
за фінансовими інвестиціями в
X
корпоративні права (за кожним видом):
Податкові зобов’язання
X
Фінансова допомога на зворотній основі
X
Інші зобов’язання
X
Усього зобов’язань
X
Опис
д/н

Непогашена
Відсоток за
частина боргу користування коштами
(тис. грн.)
(відсоток річних)
354 295,650
X

Дата
погашення
X

354 295,650
0,000

4,25
X

20.01.2012
X

0,000

X

X

0,000

X

X

0,000

X

X

0,000

X

X

0,000

X

X

0,000

X

X

1 641,000
0,000
0,000
355 936,650

X
X
X
X

X
X
X
X

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
1
0
2
2009
1
0
3
2010
1
0
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах?

Так
Реєстраційна комісія
Акціонери
Реєстратор
Депозитарій
Інше
(запишіть)

Ні
X
X

X
X

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
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
X
товариства
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу
X
товариства
Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про
X
припинення їх повноважень
Обрання голови та членів ревізійної комісії(ревізора), прийняття
X
рішення про дострокове припинення їх повноважень
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)?
1 Кількість членів наглядової ради

(осіб)
5

2 Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві
3 Кількість представників держави
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків
4
акцій
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків
5
акцій
6 Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

0
0
1
4
0

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом
останніх трьох років? 4
Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
Так
Стратегічного планування
Аудиторський
З питань призначень і винагород
Інвестиційний
Інші
(запишіть)
Інші
(запишіть)

Ні
X
X
X
X

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
Винагорода є фіксованою сумою
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення
ринкової вартості акцій
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
Члени наглядової ради не отримують винагороди
Інші
(запишіть)

Ні
X
X
X
X

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
Інші (запишіть)
7
X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він
ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
Так
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом
X
внутрішніх документів акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена
наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне
навчання (з корпоративного управління або фінансового
менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк
або не було обрано нового члена
Інше
(запишіть)

Ні

X
X
X

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні) так
Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом
останніх трьох років? 1
Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів
загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?
Засідання
Загальні збори
Засідання
наглядової
акціонерів
правління
ради
1 Члени правління (директор)
так
ні
так
2 Загальний відділ
ні
ні
ні
Члени наглядової ради (голова наглядової
3
ні
ні
ні
ради)
4 Юридичний відділ (юрист)
ні
ні
ні
5 Секретар правління
так
ні
так
6 Секретар загальних зборів
ні
ні
ні
7 Секретар наглядової ради
ні
так
ні
8 Корпоративний секретар
ні
ні
ні
Відділ або управління, яке відповідає за
9
ні
ні
ні
роботу з акціонерами
10 Інше (запишіть)
ні
ні
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 Наглядова Виконавчи
Не
збори
рада
й орган належить
акціонері
до
в
компетенц
ії жодного

органу
Визначення основних напрямів діяльності
(стратегії)
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)
Затвердження річного фінансового звіту або
балансу або бюджету
Обрання та відкликання голови правління
Обрання та відкликання членів правління
Обрання та відкликання голови наглядової
ради
Обрання та відкликання членів наглядової ради
Обрання та відкликання голови та членів
ревізійної комісії
Визначення розміру винагороди для голови та
членів правління
Визначення розміру винагороди для голови та
членів наглядової ради
Прийняття рішення про притягнення до
майнової відповідальності членів правління
Прийняття рішення про додатковий випуск
акцій
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та
розміщення власних акцій
Затвердження аудитора
Затвердження договорів, щодо яких існує
конфлікт інтересів

так

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

так
так

ні
ні

ні
ні

ні
ні

так

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження
виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму,
від імені акціонерного товариства? (так/ні) ні
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
1
2
3
4
5
6
7

Положення про загальні збори акціонерів
Положення про наглядову раду
Положення про виконавчий орган (правління)
Положення про посадових осіб акціонерного товариства
Положення про ревізійну комісію
Положення про акції акціонерного товариства
Положення про порядок розподілу прибутку
Інше
8
(запишіть)

Ні
X
X
X
X
X
X
X

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого
акціонерного товариства?
Публікуєтьс
я у пресі,
Документи
оприлюднює надаються
Інформація
ться в
для
Копії розміщуєтьс
Інформація
загальнодост ознайомленн документів я на власній
розповсюджуєть
упній базі
я
надаються інтернется на загальних
даних
безпосереднь на запит
сторінці
зборах
ДКЦПФР
ов
акціонера акціонерного
про ринок акціонерному
товариства
цінних
товаристві
паперів
Фінансова звітність,
1
так
так
так
так
так
результати діяльності
Інформація про
акціонерів, які
2 володіють 10
ні
так
ні
ні
ні
відсотків та більше
статутного капіталу
Інформація про склад
3 органів управління
ні
ні
ні
ні
ні
товариства
Статут та внутрішні
4
так
ні
так
так
ні
документи
Протоколи загальних
5 зборів акціонерів
ні
ні
ні
так
ні
після їх проведення
Розмір винагороди
посадових осіб
6
так
ні
ні
ні
ні
акціонерного
товариства
Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних
стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні) так
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
Загальні збори акціонерів

Ні
X

Наглядова рада
Правління або директор
Інше
(запишіть)

X
X

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

Ні
X
X
X

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)
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
X
відсотків голосів
Інше
(запишіть)
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
1
2
3
4
5
6

Випуск акцій
Випуск депозитарних розписок
Випуск облігацій
Кредити банків
Фінансування з державного і місцевих бюджетів
Інше (запишіть)

Ні
X
X
X
X
X
X

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом
наступних трьох років?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох
років
Не визначились
X
Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових
бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) не визначились
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у
депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні) так
З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній
системі України (далі - особа)?
Так
Ні
Не задовольняв професійний рівень особи
X
Не задовольняли умови договору з особою
X
Особу змінено на вимогу:
акціонерів
X
суду
X
Інше
(запишіть)
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного
управління? (так/ні) ні
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил)
корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління
прийнятий:
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу
(принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) ні; укажіть яким чином його
оприлюднено:

Розкрийте стан дотримання кодексу (принципів, правил) корпоративного управління у
вашому акціонерному товаристві?

Баланс
за станом на 31.12.2010 року
Рядок
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Найменування статті
2
Активи
Грошові кошти та їх еквіваленти
Торгові цінні папери
Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою
вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових
результатах
Кошти в інших банках
Кредити та заборгованість клієнтів
Цінні папери в портфелі банку на продаж
Цінні папери в портфелі банку до погашення
Інвестиції в асоційовані компанії
Інвестиційна нерухомість
Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на
прибуток
Відстрочений податковий актив
Гудвіл
Основні засоби та нематеріальні активи
Інші фінансові активи
Інші активи

(тис.грн.)
Попередній рік

Прим
ітки
3

Звітний рік
4

5

4
5

231 240
0

66 816
0

6

0

0

7
8
9
10
11
12

8 375
548 469
0
0
0
0

0
850 523
0
0
0
0

0

0

1 909
0
20 379
18 214
196

0
0
9 606
19 300
236

13
14
15
16

Довгострокові активи, призначені для продажу, та активи
групи вибуття
17
Усього активів
Зобов'язання
18
Кошти банків
19
Кошти клієнтів
20
Боргові цінні папери, емітовані банком
21
Інші залучені кошти
22
Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток
23
Відстрочені податкові зобов'язання
24
Резерви за зобов'язаннями
25
Інші фінансові зобов'язання
26
Інші зобов'язання
27
Субординований борг
Зобов'язання, що пов'язані з довгостроковими активами,
28
призначеними для продажу (чи групами вибуття)
29
Усього зобов'язань
Власний капітал
30
Статутний капітал
31
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
32
Резервні та інші фонди банку
33
Чисті активи, що належать акціонерам (учасникам) банку
34
Частка меншості
35
Усього власного капіталу та частка меншості
36
Усього пасивів
Примітки:
Керівник
16

17

0

0

828 782

946 481

22
23
24
25

355 314
277 461
0
0
0
1 835
80
9 604
144
0

576 219
180 813
0
0
0
100
0
10 232
188
0

17

0

0

644 438

767 552

125 601
29 380
29 363
0
0
184 344
828 782

125 601
38 189
15 139
0
0
178 929
946 481

18
19
20
21

26
27

Малихiна Наталя Альбертiвна
(підпис, прізвище, ім'я, по батькові)
Головний бухгалтер
Маркова Iрина Федорiвна

Звіт про фінансові результати
за 2010 рік
(тис.грн.)
Рядок

Найменування статті

1
1
1.1
1.2
2
3

Приміт
ки
3

2
Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати)
Процентні доходи
28
Процентні витрати
28
Комісійні доходи
29
Комісійні витрати
29
Результат від торгових операцій з цінними паперами в
4
торговому портфелі банку
5
Результат від операцій з хеджування
40
Результат від переоцінки інших фінансових інструментів,
6
що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням
результату переоцінки у фінансових результатах
7
Результат від торгівлі іноземною валютою
Прибуток/(збиток), який виникає під час первісного
8
визнання фінансових активів за процентною ставкою,
7, 8
вищою або нижчою, ніж ринкова
Прибуток/(збиток), який виникає під час первісного
9
визнання фінансових зобов'язань за процентною ставкою, 18, 19
вищою або нижчою, ніж ринкова
Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної
10
нерухомості
11
Результат від переоцінки іноземної валюти
12
Резерв під заборгованість за кредитами
7, 8
13
Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж
9
Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на
14
9
продаж
15
Знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення 10
16
Резерви за зобов'язаннями
22, 38
17
Інші операційні доходи
30
Доходи/(витрати) від дострокового погашення
18
18, 19
заборгованості
19
Адміністративні та інші операційні витрати
31
20
Дохід від участі в капіталі
11
21
Прибуток/(збиток) до оподаткування
22
Витрати на податок на прибуток
32
23
Прибуток/(збиток) після оподаткування
Чистий прибуток/(збиток) від продажу довгострокових
24
33
активів, призначених для продажу
25
Чистий прибуток/(збиток)
26
Прибуток/(збиток) консолідованої групи:
26.1 Материнського банку
26.2 Частки меншості
27
Чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію
34
Скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту
28
34, 35
акцію
Примітки:
Керівник
Марченко А.В.

Звітний рік

Попередній рік

4
48 798
108 094
59 296
31 255
3 876

5
64 020
111 712
47 692
41 367
2 272

0

0

0

0

0

0

4 535

872

0

0

0

0

0

0

414
31 832
0

-3 545
45 340
0

0

0

0
80
12 411

0
-278
7 525

0

0

54 569
0
7 056
1 641
5 415

32 588
0
30 317
2 426
27 891

0

0

5 415
0
0
0
0

27 891
0
0
0
0

0

0

Малихiна Наталя Альбертiвна
(підпис, прізвище, ім'я, по батькові)
Головний бухгалтер
Маркова Iрина Федорiвна

Звіт про рух грошових коштів
(прямий метод)
за 2010 pік
Рядок
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

25
26
27
28

Найменування статті
2
Грошові кошти від операційної діяльності:
Процентні доходи, що отримані
Процентні витрати, що сплачені
Комісійні доходи, що отримані
Комісійні витрати, що сплачені
Доходи, що отримані за операціями з торговими
цінними паперами
Доходи, що отримані за операціями з фінансовими
похідними інструментами
Доходи, що отримані за операціями з іноземною
валютою
Інші отримані операційні доходи
Витрати на утримання персоналу
Сплачені адміністративні та інші операційні витрати
Сплачений податок на прибуток
Чистий грошовий прибуток/(збиток) до зміни
операційних активів та зобов'язань
Зміни в операційних активах та зобов'язаннях:
Чистий (приріст)/зниження за торговими цінними
паперами
Чистий (приріст)/зниження за іншими фінансовими
активами, що обліковуються за справедливою
вартістю з визнанням результату переоцінки у
фінансових результатах
Чистий (приріст)/зниження за коштами в інших
банках
Чистий (приріст)/зниження за кредитами та
заборгованістю клієнтам
Чистий (приріст)/зниження за іншими фінансовими
активами
Чистий (приріст)/зниження за іншими активами
Чистий (приріст)/зниження за коштами інших банків
Чистий (приріст)/зниження за коштами клієнтів
Чистий (приріст)/зниження за борговими цінними
паперами, що емітовані банком
Чистий (приріст)/зниження за іншими фінансовими
зобов'язаннями
Чистий (приріст)/зниження за резервами під
зобов'язання
Чисті грошові кошти, що отримані від операційної
діяльності/(використані в операційній діяльності)
Грошові кошти від інвестиційної діяльності:
Придбання цінних паперів у портфелі банку на
продаж
Дохід від реалізації цінних паперів у портфелі банку
на продаж
Придбання цінних паперів у портфелі банку до
погашення
Дохід від погашення цінних паперів у портфелі банку
до погашення

Примітка
3

Звітний рік
4

(тис.грн.)
Попередній рік
5

0
0
0
0

0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0

0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

9, 17

0

0

9, 17

0

0

10

0

0

10

0

0

29
30
31

Придбання основних засобів
Дохід від реалізації основних засобів
Дивіденди отримані
Придбання дочірніх компаній за мінусом отриманих
32
грошових коштів
Дохід від реалізації дочірньої компанії за мінусом
33
виплачених грошових коштів
34
Придбання асоційованих компаній
35
Дохід від реалізації асоційованих компаній
36
Придбання інвестиційної нерухомості
37
Дохід від реалізації інвестиційної нерухомості
38
Придбання нематеріальних активів
39
Дохід від вибуття нематеріальних активів
Чисті грошові кошти, що отримані від інвестиційної
40
діяльності/(використані в інвестиційній діяльності)
Грошові кошти від фінансової діяльності:
41
Отримані інші залучені кошти
42
Повернення інших залучених коштів
43
Отримання субординованого боргу
44
Погашення субординованого боргу
45
Емісія простих акцій
46
Емісія привілейованих акцій
47
Інші внески акціонерів, окрім емісії акцій
48
Викуп власних акцій
49
Продаж власних акцій
50
Дивіденди виплачені
51
Інші виплати акціонерам, окрім дивідендів
Чисті грошові кошти, що отримані від фінансової
52
діяльності/(використані у фінансовій діяльності)
Вплив змін обмінного курсу на грошові кошти та їх
53
еквіваленти
Чистий приплив/(відплив) грошових коштів та їх
54
еквівалентів
55
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок року
56
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець року
Примітки:

14
14, 17

0
0
0

0
0
0

44

0

0

17

0

0

11
11, 17
12
12, 17
14
14, 17

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

21
21
25
25
26
26
26, 27
26
26
26
26, 27

1, 4
Керівник

(прізвище виконавця, номер телефону)

Малихiна Наталя Альбертiвна
(підпис, прізвище, ім'я, по батькові)
Головний бухгалтер
Маркова Iрина Федорiвна
(підпис, прізвище, ім'я, по
батькові)

Звіт про рух грошових коштів
(непрямий метод)
за 2010 pік
Рядок
1
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

25
26
27

Найменування статті

Примітка

Звітний рік

(тис.грн.)
Попередній рік

2
3
4
5
Грошові кошти від операційної діяльності:
Чистий прибуток/(збиток) за рік
5 415
27 891
Коригування для приведення суми чистого прибутку/(збитку) до суми грошових надходжень від
операцій:
Амортизація
2 650
1 903
Чисте збільшення/(зменшення) резервів за активами
-1 339
41 566
Нараховані доходи
-13 354
-26 573
Нараховані витрати
-2 594
-982
Торговельний результат
0
0
Нарахований та відстрочений податок
-174
41
Прибуток/(збиток) від продажу інвестицій
392
23
Прибуток від інвестицій в асоційовані компанії
0
0
Амортизація дисконту і премії фінансових
-1 917
-2 371
інструментів
Інший рух коштів, що не є грошовим
233
25
Чистий грошовий прибуток/(збиток) до зміни
-10 688
41 523
операційних активів та зобов'язань
Зміни в операційних активах та зобов'язаннях:
Чистий (приріст)/зниження за торговими цінними
0
0
паперами
Чистий (приріст)/зниження за іншими фінансовими
активами, що відображаються за справедливою
0
0
вартістю з визнанням переоцінки через
прибутки/збитки
Чистий (приріст)/зниження за коштами в інших
-9 800
0
банках
Чистий (приріст)/зниження за кредитами та
311 972
-113 047
заборгованістю клієнтам
Чистий (приріст)/зниження за іншими фінансовими
641
-20 465
активами
Чистий (приріст)/зниження за іншими активами
-14
1 221
Чистий (приріст)/зниження за коштами інших банків
-219 853
101 048
Чистий (приріст)/зниження за коштами клієнтів
104 015
-2 991
Чистий (приріст)/зниження за борговими цінними
0
0
паперами, що емітовані банком
Чистий (приріст)/зниження за іншими фінансовими
-601
8 699
зобов'язаннями
Чистий (приріст)/зниження за резервами під
-44
-244
зобов'язання та відрахування та інші зобов'язання
Чисті грошові кошти, що отримані від операційної
175 628
15 744
діяльності/(використані в операційній діяльності)
Грошові кошти від інвестиційної діяльності:
Придбання цінних паперів у портфелі банку на
9, 17
0
0
продаж
Дохід від реалізації цінних паперів у портфелі банку
9, 17
0
0
на продаж
Придбання цінних паперів у портфелі банку до
10
0
0
погашення

Дохід від погашення цінних паперів у портфелі банку
до погашення
29
Придбання основних засобів
30
Дохід від реалізації основних засобів
31
Дивіденди отримані
Придбання дочірніх компаній за мінусом отриманих
32
грошових коштів
Дохід від реалізації дочірньої компанії за мінусом
33
виплачених грошових коштів
34
Придбання асоційованих компаній
35
Дохід від реалізації асоційованих компаній
36
Придбання інвестиційної нерухомості
37
Дохід від реалізації інвестиційної нерухомості
38
Придбання нематеріальних активів
39
Дохід від вибуття нематеріальних активів
Чисті грошові кошти, що отримані від інвестиційної
40
діяльності/(використані в інвестиційній діяльності)
Грошові кошти від фінансової діяльності:
41
Отримані інші залучені кошти
42
Повернення інших залучених коштів
43
Отримання субординованого боргу
44
Погашення субординованого боргу
45
Емісія звичайних акцій
46
Емісія привілейованих акцій
47
Інші внески акціонерів, окрім емісії акцій
48
Викуп власних акцій
49
Продаж власних акцій
50
Дивіденди виплачені
51
Інші виплати акціонерам, окрім дивідендів
Чисті грошові кошти, що отримані від фінансової
52
діяльності/(використані у фінансовій діяльності)
Вплив змін обмінного курсу на грошові кошти та їх
53
еквіваленти
Чистий приплив/(відплив) грошових коштів та їх
54
еквівалентів
55
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок року
56
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець року
Примітки:
28

10

0

0

14
14, 17

-14 395
595
0

-1 061
586
0

44

0

0

17

0

0

11
11, 17
12
12, 17
14
14, 17

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

-13 800

-475

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
-3 956
0
0
0
0
0
0
0

0

-3 956

-561

-2 800

161 267

8 513

63 705
224 972

55 192
63 705

21
21
25
25
26
26
26, 27
26
26
26
26, 27

1, 4

Керівник

Марченко А.В.
(прізвище виконавця, номер телефону)

Малихiна Наталя Альбертiвна
(підпис, прізвище, ім'я, по батькові)
Головний бухгалтер
Маркова Iрина Федорiвна
(підпис, прізвище, ім'я, по
батькові)

Звіт про власний капітал
за 2010 pік
(тис.грн.)

Ряд-ок

Найменування статті

1
1

2
Залишок на 1 січня попереднього року

2

Вплив переходу на нові та/або
переглянуті стандарти і тлумачення, що
забезпечують контекст, у якому слід
читати стандарти
Скоригований залишок на 1 січня
попереднього року
Цінні папери в портфелі банку на
продаж:
Результат переоцінки до їх
справедливої вартості
Продаж або втрати від зменшення
корисності
Основні засоби та нематеріальні
активи:
Результат переоцінки
Реалізований результат переоцінки
Результат переоцінки за операціями
хеджування
Накопичені курсові різниці
Відстрочені податки
Чистий дохід/(збиток), що визнаний
безпосередньо у складі власного
капіталу
Прибуток/(збиток) за рік
Усього доходів/(збитків), що визнані за
рік
Емісія акцій
Власні акції, що викуплені в
акціонерів:
Викуплені
Продаж
Анулювання
Об'єднання компаній
Дивіденди, за якими прийнято рішення
щодо виплати
Залишок на кінець дня 31 грудня
попереднього року (залишок на 1 січня
звітного року)
Скоригований залишок на початок
звітного року
Коригування
Зміна облікової політики

3
4
4.1
4.2
5
5.1
5.2
6
7
8
9
10
11
12
13
13.1
13.2
13.3
14
15
16
17
17.1

Належить акціонерам материнського
банку
резервні
ПриЧастка
та інші
статутнерозподі
мітки
меншості
фонди
ний
лений усього
банку
капітал
прибут-ок
(приміт-ка
27)
3
4
5
6
7
8
125 601
4 420
21 017 151 03
0
8
3
0
0
0
0
0

125 601

4 420

21 017 151 03
8
0
0

0

0

9

0

0

0

9

0

0

0
14
14
27
32

Усього
власного
капіталу

9
151 038
0

0

151 038

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
10 719

0
0
-10 719

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0

0
10 719

27 891 27 891
17 172 27 891

0
0

27 891
27 891

26

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

26
26
26
44
35

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

125 601

15 139

38 189 178 92
9

0

178 929

125 601

15 139

0

178 929

0

0

38 189 178 92
9
0
0

0

0

17.2 Виправлення помилок
18 Цінні папери в портфелі банку на
продаж:
18.1 Результат переоцінки до їх
справедливої вартості
18.2 Продаж або втрати від зменшення
корисності
19 Основні засоби та нематеріальні
активи:
19.1 Результат переоцінки
19.2 Реалізований результат переоцінки
20 Результат переоцінки за операціями
хеджування
21 Накопичені курсові різниці
22 Відстрочені податки
23 Чистий дохід/(збиток), що визначений
безпосередньо у складі власного
капіталу
24 Прибуток/(збиток) за рік
25 Усього доходів/(збитків), що визнані за
рік
26 Емісія акцій
27 Власні акції, що викуплені в
акціонерів:
27.1 Викуплені
27.2 Продаж
27.3 Анулювання
28 Об'єднання компаній
29 Дивіденди, за якими прийнято рішення
щодо виплати
30 Залишок на кінець дня 31 грудня
звітного року
Примітки: д/в

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

9

0

0

0

0

0

0

9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14
14

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

27
32

0
0
0

0
0
14 224

0
0
-14 224

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0

0
14 224

5 415
-8 809

5 415
5 415

0
0

5 415
5 415

26

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

26
26
26

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

125 601

29 363

0

184 344

35
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