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.
В.о.Голови Правлiння

Чемерис Євгенія Семенівна

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

28.04.2011

М.П.

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за
2010 рік
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента

Публічне акцiонерне товариство
"IНДУСТРIАЛЬНО-ЕКСПОРТНИЙ БАНК"

1.2. Організаційно-правова форма емітента

Акцiонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 14361575
1.4. Місцезнаходження емітента
вул. Пушкінська, 42/4, м. Київ, Шевченківський
р-н, Україна, 01004
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента
1.6. Електронна поштова адреса емітента

+38 (044) 581 07 41, +38 (044) 238 64 70
bank@indexbank.ua

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

28.04.2011
(дата)

2.2. Річна інформація №79 Бюлетень "Відомості Державної комісії з
опублікована у
цінних паперів та фондового ринку"
28.04.2011
(номер та найменування офіційного друкованого видання)

2.3. Річна інформація www.indexbank.ua
розміщена на
власній сторінці (за
наявності)
(адреса сторінки)

2010 р.
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в мережі
Інтернет

(дата)

28.04.2011
(дата)

Зміст
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 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.
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;
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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.
X
26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році
X
(для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до
Комісії).
27. Аудиторський висновок.
X
28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку (у разі наявності).
29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання
зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості).
30. Примітки: Щодо заповнення форм звітності надаємо наступну додаткову інформацію:
В зв'язку з тим, що акціонерне товариство здійснює банківську діяльність, інформація про обсяги
виробництва та реалізації основних видів продукції, про собівартість реалізованої продукції, про
вартість чистих активів емітента не надається.
Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів відсутня
тому, що ПАТ "ІНДЕКС-БАНК" не випускав боргові цінні папери.
Випусків цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості,
не було, тому звіт про стан об'єкта нерухомості не надається.
Інформація про іпотечні цінні папери, іпотечні облігації, сертифікати ФОН, облігаціі емітента,
похідні цінні папери та інші цінні папери, випущені емітентом, не надається, тому що ПАТ
"ІНДЕКС-БАНК" жодних згаданих цінних паперів не випускав.
Зобов'язань за векселями та фінансовими інвестиціями в корпоративні права немає. Протягом
звітного період викупу власних акцій не було.
Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності,
до звіту не надається.
ПАТ "ІНДЕКС-БАНК" не належить до будь-яких інших об'єднань підприємств, крім зазначених.
Станом на дату заснування засновники володіли 100% акцій ПАТ "ІНДЕКС-БАНК". В розділі 4
звіту зазначений відсоток акцій, що належать засновникам станом на 31.12.2010р. Серед
засновників відсутні фізичні особи.
Інформація про органи управління не заповнюється в зв'язку з тим, що ПАТ "ІНДЕКС-БАНК" є
публічним акціонерним товариством.
Посадові особи акціями ПАТ "ІНДЕКС-БАНК" не володіють.
Відсутні фізичні особи, які володіють понад 10% акцій ПАТ "ІНДЕКС-БАНК". Дивіденди
протягом звітного року не нараховувались та не виплачувались.
У 2010 роцi торгiвля iменними простими і привілейованими акцiями Банку на бiржовому ринку,
органiзовано оформленому позабiржовому ринку цiнних паперiв не здiйснювалася. Процедуру
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лістингу/делістингу акціонерне товариство не проходило. Iнформацiї щодо поданих заяв або про
намiри щодо подання заяв для допуску на бiржi немає.
Сертифікати інших цінних паперів (окрім акцій) не замовлялись та не видавались.
Всі випуски простих іменних та привілейованих іменних акцій розміщені та сплачені повністю.
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3. Основні відомості про емітента

3.1. І дентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
3.1.1. Повне найменування Публічне акцiонерне товариство "IНДУСТРIАЛЬНО-ЕКСПОРТНИЙ
БАНК"

3.1.2. Скорочене
найменування
3.1.3. Організаційноправова форма
3.1.4. Поштовий індекс
3.1.5. Область, район

ПАТ "IНДЕКС-БАНК"

3.1.6. Населений пункт

м.Київ

3.1.7. Вулиця, будинок

вул.Пушкiнська,42/4

Акцiонерне товариство
01004
Шевченківський

3.2. І нформація про державну реєстрацію емітента
3.2.1. Серія і номер свідоцтва 149
3.2.2. Дата державної реєстрації 10.02.1993
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво Нацiональний банк України
3.2.4. Зареєстрований статутний 1050000000.00
капітал (грн.)
3.2.5. Сплачений статутний
1050000000.00
капітал (грн.)
3.3. Банки, що обслуговують емітента
3.3.1. Найменування банку (філії, відділення
банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у національній валюті
3.3.2. МФО банку
3.3.3. Поточний рахунок
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення
банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у іноземній валюті
3.3.5. МФО банку
3.3.6. Поточний рахунок

Головне управління Hаціонального банку
України по місту Києву і Київській області
321024
32008192901
Головне управління Hаціонального банку
України по місту Києву і Київській області
321024
32005105504

3.4. Основні види діяльності
Найменування виду діяльності
Iнше грошове посередництво

Код за КВЕД
65.12.0

Iнша допомiжна дiяльнiсть у сферi фiнансового посередництва

67.13.0

Консультування з питань комерцiйної дiяльностi та управлiння

74.14.0
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3.5. І нформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
Вид діяльності
Номер ліцензії
Дата
Державний орган, що видав
Дата
(дозволу)
видачі
закінчення
дії
ліцензії
(дозволу)
1
Дозвiл на право
здiйснення операцiй

2
99-4

3
4
09.10.2009 Нацiональний банк України

5
д/н

99

09.10.2009 Нацiональний банк України

д/н

23.10.2009 Державна комісія з цінних
паперів та фондового ринку

23.10.2014

Опис: д/н
Банкiвська лiцензiя

Опис: д/н
Ліцензія на здійснення
серія АВ №
професійної діяльності на 493359
фондовому ринку діяльність з торгівлі
цінними паперами:
андеррайтинг

Опис: д/н

2010 р.
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1
2
Ліцензія на здійснення
серія АВ №
професійної діяльності на 493358
фондовому ринку діяльність з торгівлі
цінними паперами:
дилерська діяльність

3
4
23.10.2009 Державна комісія з цінних
паперів та фондового ринку

5
23.10.2014

23.10.2009 Державна комісія з цінних
паперів та фондового ринку

23.10.2014

23.10.2009 Державна комісія з цінних
паперів та фондового ринку

23.10.2014

Опис: д/н
Ліцензія на здійснення
серія АВ №
професійної діяльності на 493357
фондовому ринку діяльність з торгівлі
цінними паперами:
брокерська діяльність

Опис: д/н
Ліцензія на здійснення
серія АВ №
професійної діяльності на 493387
фондовому ринку депозитарної діяльності
зберігача цінних паперів

Опис: д/н

2010 р.
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1
2
Ліцензія на здійснення
серія АВ №
професійної діяльності на 493108
фондовому ринку депозитарної діяльності:
діяльності щодо ведення
власного реєстру
власників іменних цінних
паперів

Опис: д/н

2010 р.
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3
4
29.10.2009 Територіальне управління
Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку у
м.Києві

5
29.10.2014

3.6. Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств
Найменування об’ єднання ПАТ "IНДЕКС-БАНК" не входить до інших об"єднань за
галузевим,територiальним та iншими принципами
Місцезнаходження
об’ єднання

д/н

інше об'єднання за галузевим, територіальним та іншими принципами

Найменування об’ єднання ПАТ "IНДЕКС-БАНК" не входить у консорцiум
Місцезнаходження
об’ єднання

д/н

консорціум

Найменування об’ єднання ПАТ IНДЕКС-БАНК" не входить у концерн
Місцезнаходження
об’ єднання

д/н

концерн

Найменування об’ єднання ПАТ"IНДЕКС-БАНК" не входить у корпорацiю
Місцезнаходження
об’ єднання

д/н

корпорація

Найменування об’ єднання Професійна асоціація реєстраторів і депозитаріїв
Місцезнаходження
об’ єднання

м.Київ, вул.Щорса,32-Б

асоціація

2010 р.
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3.6. Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств
Найменування об’ єднання Українських банкiв
Місцезнаходження
об’ єднання

м.Київ, вул.М.Раскової,15

асоціація

2010 р.
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3.7. І нформація про рейтингове агентство
Найменування рейтингового
агентства

1
Кредит-Рейтинг

Ознака рейтингового
агентства
(уповноважене,
міжнародне)

2
Уповноважене
рейтингове агентство

Дата визначення Рівень кредитного рейтингу емітента
або поновлення
або цінних паперів емітента
рейтингової
оцінки емітента
або цінних
паперів емітента
3
4
Поновлення
uaA+ (стабільний)
рейтингової
оцінки емітента

16.12.2010
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4. І нформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій
(розміру часток, паїв)
Найменування юридичної
Код за
Місцезнаходження
Відсоток акцій
особи засновника та/або
ЄДРПОУ
(часток, паїв),
учасника
засновника
які належать
та/або
засновнику
учасника
та/або учаснику
Товариство з обмеженою
відповідальністю "Бекум"

д/н

д/н, Львів, Львiвська область, д/н

0.00000000000

Комерційне закрите акціонерне
страхове товариство "РОКСАНА"

14367419

Еспланадна, 4-б, Київ, 03035

0.00003300000

Товариство з обмеженою
відповідальністю "ПАРУС ЛТД"

13708775

Науки,1, с.Гора, Бориспільський, Київська
область, 08324

0.00001400000

Колгосп-агроторг "Білківський"

д/н

д/н, с. В. Білка, Пустомитівський, Львiвська
область, д/н

0.00000000000

Мале підприємство "Ольвія ВСБ"

д/н

Борщагівська, 131/71, м. Київ, 01056

0.00000600000
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Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи

д/н

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, Відсоток акцій
який видав паспорт
(часток, паїв),
які належать
засновнику
та/або учаснику
д/н, д/н, д/н

0.00000000000
Усього:
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0.00005300000

5. І нформація про чисельність працівників та оплату їх праці
Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб): 2639
Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб): 11
та 1
Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб): 15
Фонд оплати праці: 189407,8 тис. грн.
Факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього
року: витрати на оплату праці зменшилися на 569,1 тис.грн.
Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації працівників
операційним потребам емітента, знаходиться на стадії впровадження.
План:
- забезпечити навчання в спеціалізованих центрах підготовки банківських працівників 130
працівників банку;
- забезпечити підвищення рівня управлінських навичок у 120 працівників банку;
- забезпечити підвищення кваліфікації з питань фінансового аналізу 240 працівників банку;
- забезпечити підвищення кваліфікації з ризик-менеджменту 180 працівників банку;
- забезпечити навчання навичкам продажу банківських продуктів 600 працівників банку;
- забезпечити вивчення англійської мови для 220 працівників банку.
Виконання:
- забезпеченно навчання в спеціалізованих центрах підготовки банківських працівників
132 працівника банку;
- забезпечено підвищення рівня управлінських навичок у 124 працівникам Банку;
- забезпечено підвищення кваліфікації з питань фінансового аналізу 245 працівникам Банку;
- забезпечено підвищення кваліфікації з ризик-менеджменту 181 працівникові Банку;
- забезпечено навчання навичкам продажу банківських продуктів 622 працівникам Банку;
- забезпечено навчання англійської мови для 220 працівників Банку.
Крім того, в Банку на постійній основі проводяться інформаційно-консультаційні семінари за
наступними напрямками: інформаційна безпека, охорона здоров'я та пожежна безпека, кодекс
поведінки та корпоративні стандарти, зміни в програмному забезпеченні, ефективні комунікації,
презентаційні навички.
Також в банку впроваджено систему дистанційного навчання персоналу, за допомогою якої
пройшли навчання 1088 працівники Банку.
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6. І нформація про посадових осіб емітента
6.1. І нформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
6.1.1. Посада
Голова Спостережної ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи
6.1.3. Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата видачі,
орган, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
юридичної особи
6.1.4. Рік народження
6.1.5. Освіта

фізична особа

Піншон Франсуа, Альфред, Марі

д/н, 07CV52999, 28.12.2007, Префектурою поліції (16),
Франція

1952
Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 33
6.1.7. Найменування підприємства АТ "Кредіт Агріколь С.А.", Франція, Головний регіональний
та попередня посада, яку займав
співробітник по Центральній Європі та Уругваю
6.1.8. Опис: Змiни вiдбулися за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 05.06.2007р. (протокол
№2), згідно якого особу було призначено на посаду. Посадова особа непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має. Вказана особа має повноваження відповідно до Статуту та
Положення про Спостережну раду. Інформація про винагороду, в тому числі в натуральній
формі, відсутня. Інформація щодо обіймання посад на інших підприємствах відсутня (оскільки
особа є нерезидентом).
6.1.1. Посада

Член Спостережної ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи
6.1.3. Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата видачі,
орган, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
юридичної особи
6.1.4. Рік народження
6.1.5. Освіта

фізична особа

Барселона Зотано Антоніо Мануель

д/н, XD282911, 10.03.2008, Генеральним консульством у
Брюсселі, Іспанія

1957
Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 27
6.1.7. Найменування підприємства АТ "Кредіт Агріколь С.А.", Франція, міжнародний менеджер
та попередня посада, яку займав
по Україні
6.1.8. Опис: Змiни вiдбулися за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 07.08..2009р.(протокол
№5), згідно якого особу було призначено на посаду. Посадова особа непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має. Вказана особа має повноваження відповідно до Статуту та
Положення про Спостережну раду. Інформація про винагороду, в тому числі в натуральній формі,
відсутня. Інформація щодо обіймання посад на інших підприємствах відсутня (оскільки особа є
нерезидентом).
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6.1.1. Посада

Член Спостережної ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи
6.1.3. Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата видачі,
орган, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
юридичної особи
6.1.4. Рік народження
6.1.5. Освіта

фізична особа

Валуа Крістіан, Жак, П'єр

д/н, 03XX45196, 04.06.2003, Су-Префектурою Сен-Жермен-ан
-Лай, Франція

1951
Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 26
6.1.7. Найменування підприємства АТ "Кредіт Агріколь С.А.", Франція, Корпоративний секретар
та попередня посада, яку займав
управління міжнародного роздрібного банківського бізнесу
6.1.8. Опис: Змiни вiдбулися за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.04.2008р.
(протокол №1), згідно якого особу було призначено на посаду. Посадова особа непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Вказана особа має повноваження відповідно
до Статуту та Положення про Спостережну раду. Інформація про винагороду, в тому числі в
натуральній формі, відсутня. Інформація щодо обіймання посад на інших підприємствах відсутня
(оскільки особа є нерезидентом).
6.1.1. Посада

Член Спостережної ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи
6.1.3. Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата видачі,
орган, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
юридичної особи
6.1.4. Рік народження
6.1.5. Освіта

фізична особа

Де Вiт Бернар, Анрі, Жорж

д/н, EG333282, 10.11.2006, Представництвом королівства
Бельгія у м.Париж, Франція

1959
Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 22
6.1.7. Найменування підприємства АТ "Кредіт Агріколь С.А.", Франція, Директор з фінансів
та попередня посада, яку займав
управління міжнародного роздрібного банківського бізнесу
6.1.8. Опис: Змiни вiдбулися за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд
31.10.,07.11.2006р.(протокол №4) згідно якого особу було призначено на посаду. Посадова особа
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Вказана особа має
повноваження відповідно до Статуту та Положення про Спостережну раду. Інформація про
винагороду, в тому числі в натуральній формі, відсутня. Інформація щодо обіймання посад на
інших підприємствах відсутня (оскільки особа є нерезидентом).
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6.1.1. Посада

Член Спостережної ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи
6.1.3. Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата видачі,
орган, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
юридичної особи
6.1.4. Рік народження
6.1.5. Освіта

фізична особа

Бертом'є - Лесме Лор

д/н, 05АХ83958, 01.02.2006, Префектурою поліції Парижа
(Сіте), Франція

1965
Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 23
6.1.7. Найменування підприємства АТ "Кредіт Агріколь С.А.", Франція, Керівник з планування,
та попередня посада, яку займав
складання бюджету та інформаційного менеджменту Групи
6.1.8. Опис: Змiни вiдбулися за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 07.08.2009р.(протокол
№5), згідно якого особу було призначено на посаду. Посадова особа непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має. Вказана особа має повноваження відповідно до Статуту та
Положення про Спостережну раду. Інформація про винагороду, в тому числі в натуральній формі,
відсутня. Інформація щодо обіймання посад на інших підприємствах відсутня (оскільки особа є
нерезидентом).
6.1.1. Посада

Голова Ревiзiйної комiсiї

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи
6.1.3. Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата видачі,
орган, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
юридичної особи
6.1.4. Рік народження
6.1.5. Освіта

фізична особа

Помес Бенуа, Мішель, Пьєр

д/н, 02VC11395, 17.12.2002, Префектурою Евелін, Франція

1963
Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 23
6.1.7. Найменування підприємства АТ "Кредіт Агріколь С.А.",Франція, співробітник управління
та попередня посада, яку займав
міжнародного роздрібного банківського бізнесу
6.1.8. Опис: Змiни в персональному складi Ревiзiйної комiсiї банку відбулися за рішенням
Загальних зборів акцiонерiв вiд 27.04.2010р.(протокол №2), згідно якого особу було призначено
на посаду. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Вказана особа має повноваження відповідно до Статуту та Положення про Ревізійну комісію.
Інформація про винагороду, в тому числі в натуральній формі, відсутня. Інформація щодо
обіймання посад на інших підприємствах відсутня (оскільки особа є нерезидентом).
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6.1.1. Посада

Голова Правлiння

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи
6.1.3. Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата видачі,
орган, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
юридичної особи
6.1.4. Рік народження
6.1.5. Освіта

фізична особа

Гідез Філіпп, Етьєн, Анрі

д/н, 07CD18660, 09.11.2007, Посольство Франції у Сербії

1950
Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 28
6.1.7. Найменування підприємства Банк "Сосьєте Женераль"у Сербії, Голова Правлiння
та попередня посада, яку займав
6.1.8. Опис: Зміни відбулися за рішенням Спостережної ради вiд 29.05.2008р. (протокол № 9),
згідно якого особу було призначено на посаду. Посадова особа непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має. Вказана особа має повноваження відповідно до Статуту та
Положення про Правління. Інформація про винагороду, в тому числі в натуральній формі,
відсутня. Інформація щодо обіймання посад на інших підприємствах відсутня.
6.1.1. Посада

В.о.Голови Правління - Заступник Голови Правління

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи
6.1.3. Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата видачі,
орган, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
юридичної особи
6.1.4. Рік народження
6.1.5. Освіта

фізична особа

Чемерис Євгенiя Семенiвна

СН, 275432, 09.08.1996, Дніпровський РУ ГУ МВС України в
м. Києві

1954
Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 15
6.1.7. Найменування підприємства АТ "ІНДЕКС-БАНК", Заступник Голови Правління
та попередня посада, яку займав
6.1.8. Опис: Зміни відбулися за рiшенням Спостережної ради вiд 26.09.2008р. (протокол №11),
згідно якого особу було призначено на посаду. Посадова особа непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має. Вказана особа має повноваження відповідно до Статуту та
Положення про Правління. Інформація про винагороду, в тому числі в натуральній формі,
відсутня. Інформація щодо обіймання посад на інших підприємствах відстуня.
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6.1.1. Посада

Член Правлiння

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи
6.1.3. Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата видачі,
орган, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
юридичної особи
6.1.4. Рік народження
6.1.5. Освіта

фізична особа

Легран Жером, Жан, Жак

д/н, 05RE39691, 26.08.2005, Міністерством закордонних
справ Франції

1959
Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 26
6.1.7. Найменування підприємства АТ" Кредiт Агріколь С.А.", Франція, Радник управління
та попередня посада, яку займав
міжнародного роздрібного банківського бізнесу
6.1.8. Опис: Зміни відбулися за рішенням Спостережної ради вiд 30.08.2006р.(протокол №2),
згідно якого особу було призначено на посаду. Посадова особа непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має. Вказана особа має повноваження відповідно до Статуту та
Положення про Правління. Інформація про винагороду, в тому числі в натуральній формі,
відсутня. Інформація щодо обіймання посад на інших підприємствах відсутня.
6.1.1. Посада

Член Правлiння

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи
6.1.3. Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата видачі,
орган, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
юридичної особи
6.1.4. Рік народження
6.1.5. Освіта

фізична особа

Богун Алла Михайлiвна

СО, 686048, 28.09.2001, Дарницький РУ ГУ МВС України в
м. Києві

1965
Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 14
6.1.7. Найменування підприємства АТ "IНДЕКС-БАНК", Начальник служби внутрiшнього
та попередня посада, яку займав
аудиту
6.1.8. Опис: Зміни відбулися за рішенням Спостережної ради вiд 30.08.2006р.(протокол №2),
згідно якого особу було призначено на посаду. Посадова особа непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має. Вказана особа має повноваження відповідно до Статуту та
Положення про Правління. Інформація про винагороду, в тому числі в натуральній формі,
відсутня. Інформація щодо обіймання посад на інших підприємствах відсутня.
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6.1.1. Посада

Член Правління

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи
6.1.3. Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата видачі,
орган, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
юридичної особи
6.1.4. Рік народження
6.1.5. Освіта

фізична особа

Бондарєва Лариса Валеріївна

МК, 280456, 27.09.1996, Київським РВ ХГУ УМВС України в
Харківській обл.

1973
Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 7
6.1.7. Найменування підприємства ПАТ “ ІНДЕКС-БАНК” , директор Департамента розвитку
та попередня посада, яку займав
корпоративного бізнесу.
6.1.8. Опис: Зміни відбулися за рішенням Спостережної ради від 02.12.2010р. (протокол №7),
згідно якого особу було призначено на посаду. Посадова особа непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини не має. Вказана особа має повноваження відповідно до Статуту та
Положення про Правління. Інформація про винагороду, в тому числі в натуральній формі,
відсутня. Інформація щодо обіймання посад на інших підприємствах відсутня.
6.1.1. Посада

Член Правління

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи
6.1.3. Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата видачі,
орган, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
юридичної особи
6.1.4. Рік народження
6.1.5. Освіта

фізична особа

Лефевр Режіс, Крістіан, Моріс

д/н, 10АD24055, 05.02.2010, Префектурою От-Де-Сен
НАНТЕРР, Франція

1966
Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 8
6.1.7. Найменування підприємства ПАТ "ІНДЕКС-БАНК", Заступник фінансового директора
та попередня посада, яку займав
6.1.8. Опис: Зміни відбулися за рішенням Спостережної ради від 24.09.2010р. (протокол №6)
згідно якого особу було призначено на посаду. Посадова особа непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини не має. Вказана особа має повноваження відповідно до Статуту та
Положення про Правління. Інформація про винагороду, в тому числі в натуральній формі,
відсутня. Інформація щодо обіймання посади на інших підприємствах відсутня..
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6.1.1. Посада

Член Правління

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи
6.1.3. Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата видачі,
орган, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
юридичної особи
6.1.4. Рік народження
6.1.5. Освіта

фізична особа

Жукова Галина Валентинівна

СН, 594077, 23.10.1997, Печерським РУГУ МВС України в
місті Києві

1975
Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 8
6.1.7. Найменування підприємства АТ "ІНДЕКС-БАНК", директор Департамента мережі
та попередня посада, яку займав
продажів
6.1.8. Опис: Зміни відбулися за рішенням Спостережної ради від 28.11.2008р. (протокол №13),
згідно якого особу призначено на посаду. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та
посадові злочини не має. Вказана особа має повноваження відповідно до Статуту та Положення
про Правління. Інформація про винагороду, в тому числі в натуральній формі, відсутня.
Інформація щодо обіймання посад на інших підприємствах відсутня.
6.1.1. Посада

Головний бухгалтер

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи
6.1.3. Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата видачі,
орган, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
юридичної особи
6.1.4. Рік народження
6.1.5. Освіта

фізична особа

Солоп Тетяна Сергіївна

СН, 398585, 04.02.1997, Подільським РУГУ МВС України в
м.Києві

1960
Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 18
6.1.7. Найменування підприємства АКБ "Надра", Заступник Головного бухгалтера департамента
та попередня посада, яку займав
бухгалтерського обліку
6.1.8. Опис: Зміни відбулися за наказом Голови Правління № 6-ВК від 10.02.2000р., згідно якого
особу було призначено на посаду. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та
посадові злочини не має. Вказана особа має повноваження відповідно до Статуту. Інформація про
виногороду, в тому числі в натуральній формі, відсутня. Інформація щодо обіймання посад на
інших підприємствах відсутня.
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6.2. І нформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада
Прізвище, ім'я, по
Паспортні дані
Дата
Кількість Від загальної
батькові фізичної
фізичної особи
внесення
акцій
кількості
особи або повне
(серія, номер, дата до реєстру (штук)
акцій (у
найменування
видачі, орган, який
відсотках)
юридичної особи
видав) або
ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ
юридичної особи
1
2
3
4
5
6

прості
іменні

Кількість за видами акцій
прості на привілейо- привілейопред'явника вані іменні
вані на
пред'явника

7

8

9

10

Головний бухгалтер

фізична особа
СН, 398585,
Солоп Тетяна Сергіївна 04.02.1997,
Подільським РУГУ
МВС України в м.Києві

0

0.00000000000

0

0

0

0

Член Правління

фізична особа
Жукова Галина
Валентинівна

0

0.00000000000

0

0

0

0

Член Правління

фізична особа
д/н, 10АD24055,
Лефевр Режіс, Крістіан, 05.02.2010,
Префектурою От-ДеМоріс
Сен НАНТЕРР,
Франція

0

0.00000000000

0

0

0

0

Член Правління

фізична особа
Бондарєва Лариса
Валеріївна

0

0.00000000000

0

0

0

0
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СН, 594077,
23.10.1997, Печерським
РУГУ МВС України в
місті Києві

МК, 280456,
27.09.1996, Київським
РВ ХГУ УМВС України
в Харківській обл.

5

6

7

8

9

10

Член Правлiння

1

фізична особа
СО, 686048,
Богун Алла Михайлiвна 28.09.2001, Дарницький
РУ ГУ МВС України в
м. Києві

2

0

0.00000000000

0

0

0

0

Член Правлiння

фізична особа
Легран Жером, Жан,
Жак

д/н, 05RE39691,
26.08.2005,
Міністерством
закордонних справ
Франції

0

0.00000000000

0

0

0

0

СН, 275432,
09.08.1996,
Дніпровський РУ ГУ
МВС України в м.
Києві

0

0.00000000000

0

0

0

0

В.о.Голови Правління - фізична особа
Заступник Голови
Чемерис Євгенiя
Правління
Семенiвна

3

4

Голова Правлiння

фізична особа
д/н, 07CD18660,
Гідез Філіпп, Етьєн, Анрі 09.11.2007, Посольство
Франції у Сербії

0

0.00000000000

0

0

0

0

Голова Ревiзiйної
комiсiї

фізична особа
Помес Бенуа, Мішель,
Пьєр

0

0.00000000000

0

0

0

0
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д/н, 02VC11395,
17.12.2002,
Префектурою Евелін,
Франція

5

6

7

8

9

10

Член Спостережної
ради

1

фізична особа
Бертом'є - Лесме Лор

2

д/н, 05АХ83958,
01.02.2006,
Префектурою поліції
Парижа (Сіте), Франція

3

4

0

0.00000000000

0

0

0

0

Член Спостережної
ради

фізична особа
Де Вiт Бернар, Анрі,
Жорж

д/н, EG333282,
10.11.2006,
Представництвом
королівства Бельгія у
м.Париж, Франція

0

0.00000000000

0

0

0

0

Член Спостережної
ради

фізична особа
Валуа Крістіан, Жак,
П'єр

д/н, 03XX45196,
04.06.2003, СуПрефектурою СенЖермен-ан-Лай,
Франція

0

0.00000000000

0

0

0

0

Член Спостережної
ради

фізична особа
Барселона Зотано
Антоніо Мануель

д/н, XD282911,
10.03.2008,
Генеральним
консульством у
Брюсселі, Іспанія

0

0.00000000000

0

0

0

0

Голова Спостережної
ради

фізична особа
Піншон Франсуа,
Альфред, Марі

д/н, 07CV52999,
28.12.2007,
Префектурою поліції
(16), Франція

0

0.00000000000

0

0

0

0

0

0.00000000000

0

0

0

0

Усього:
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7. І нформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
Найменування юридичної ІдентифіМісцезнаходження
Дата Кількість
Від
Кількість за видами акцій
особи
каційний
внесення акцій
загальної
прості
прості на привілейо- привілейокод за
до
(штук) кількості
іменні
пред'явника вані іменні
вані на
ЄДРПОУ
реєстру
акцій (%)
пред'явника
АТ "Кредiт Агрiколь"(Credit
Agricole S.A.),
iдентифiкацiйний номер:
784608416 в Комерцiйному
реєстрi пiдприємцiв i
юридичних осiб Парижа

784608416 Бульвар Пастера, 91-93, Париж
Париж
Францiя 75015, Франція, 75015

П.І.Б. фізичної особи

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

д/н

д/н, д/н, д/н

05.09.2006 1049952496
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1049951360

0

1136

0

Дата Кількість
Від
внесення акцій
загальної
до
(штук) кількості
реєстру
акцій (%)

прості
іменні

0

0

0

0

0

0

99.9955

1049951360

0

1136

0

Усього: 1049952496

2010 р.

99.9955

Кількість за видами акцій
прості на привілейо- привілейопред'явника вані іменні
вані на
пред'явника

Вид загальних зборів

8. І нформація про загальні збори акціонерів
чергові

позачергові
X
03.11.2010
99.99

Дата проведення
Кворум зборів, %
Опис: Перелік питань, що розглядалися на Загальних зборах акціонерів:
1. Про затвердження складу робочих органів позачергових Загальних зборів акціонерів.
2. Про затвердження результатів закритого (приватного) розміщення додаткового випуску
простих іменних акцій.
3. Про затвердження звіту про результати закритого (приватного) розміщення додаткового
випуску простих іменних акцій.
4. Про внесення змін до Статуту ПАТ "ІНДЕКС-БАНК".
5. Про затвердження Статуту ПАТ "ІНДЕКС-БАНК".
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного:
Спостережна рада ПАТ "ІНДЕКС-БАНК".
Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів:
Спостережна рада ПАТ "ІНДЕКС-БАНК".

Результати розгляду питань порядку денного:
1.1. Обрати Головою зборів - Крістофа Міллуі, Секретарем зборів - Лору Погребну.
1.2 Затвердити рішення, що функції лічильної комісії щодо обліку результатів голосування буде
виконувати Ірина Семчук (Голова комісії) та Ольга Іванова (член комісії).
Результати голосування: "ЗА" - одноголосно 1 акціонер - 849951360 голосів, 100% голосів
присутніх. "ПРОТИ" - немає. "УТРИМАЛИСЬ" - немає.
2. Вважати закрите (приватне) розміщення акцій додаткового випуску таким, що відбулося у
повному обсязі у визначений термін на запропонованих умовах та затвердити результати
приватного розміщення простих іменних акцій додаткового випуску.
Результати голосування: "ЗА" - одноголосно 1 акціонер - 849951360 голосів, 100% голосів
присутніх. "ПРОТИ" - немає. "УТРИМАЛИСЬ" - немає.
3. Затвердити звіт про результати закритого (приватного) розміщення додаткового випуску
простих іменних акцій та надати звіт про результати закритого (приватного) розміщення акцій
додаткового випуску до Державної Комісії з цінних паперів та фондового ринку згідно вимог
діючого законодавства України.
Результати голосування: "ЗА" - одноголосно 1 акціонер - 849951360 голосів, 100% голосів
присутніх. "ПРОТИ" - немає. "УТРИМАЛИСЬ" - немає.
4. Затвердити рішення щодо внесення до Статуту ПАТ "ІНДЕКС-БАНК" відповідних змін, що
пов'язані зі збільшенням статутного капіталу за результатами закритого (приватного) розміщення
додаткового випуску акцій..
Результати голосування: "ЗА" - одноголосно 1 акціонер - 849951360 голосів, 99.99% від загальної
кількості голосів. "ПРОТИ" - немає. "УТРИМАЛИСЬ" - немає.
5. Затвердити Статут ПАТ "ІНДЕКС-БАНК" у новій редакції та доручити в.о.Голови Правління
товариства провести державну реєстрацію Статуту згідно чинного законодавства України.
Результати голосування: "ЗА" - одноголосно 1 акціонер - 849951360 голосів, 99.99% від загальної
кількості голосів. "ПРОТИ" - немає. "УТРИМАЛИСЬ" - немає.
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Вид загальних зборів

чергові

позачергові
X
26.08.2010
99.99

Дата проведення
Кворум зборів, %
Опис: Перелік питань, що розглядалися на Загальних зборах акціонерів:
1. Затвердження складу робочих органів позачергових Загальних зборів акціонерів.
2. Про переведення (дематеріалізацію) випуску простих іменних акцій ПАТ "ІНДЕКС-БАНК"
документарної форми існування в бездокументарну форму існування та затвердження протоколу
рішення про дематеріалізацію випуску простих іменних акцій.
3. Про переведення (дематеріалізацію) випуску привілейованих іменних акцій ПАТ "ІНДЕКСБАНК"документарної форми існування в бездокументарну форму існування та затвердження
протоколу рішення про дематеріалізацію випуску привілейованих акцій.
4. Про визначення та затвердження депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору з
депозитарієм на обслуговування випусків акцій ПАТ "ІНДЕКС-БАНК", що дематеріалізуються.
5. Про визначення та затвердження зберігача цінних паперів та затвердження умов правочину
відкриття рахунків власникам простих та привілейованих іменних акцій ПАТ "ІНДЕКС-БАНК".
6. Про визначення дати припинення ведення реєстру власників іменних акцій ПАТ "ІНДЕКСБАНК".
7. Про визначення способу персонального повідомлення акціонерів ПАТ "ІНДЕКС-БАНК" про
прийняті загальними зборами акціонерів рішення про дематеріалізацію випусків акцій.
8. Про внесення змін до Статуту ПАТ "ІНДЕКС-БАНК".
9. Про затвердження Статуту ПАТ "ІНДЕКС-БАНК" в новій редакції.
10. Про затвердження Положення про Спостережну раду в новій редакції.
11. Про затвердження Положення про Правління в новій редакції.
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного:
Спостережна рада ПАТ "ІНДЕКС-БАНК".
Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів:
Спостережна рада ПАТ "ІНДЕКС-БАНК".

Результати розгляду питань порядку денного:
1.1. Обрати Головою зборів - Патріка Гагліо, Секретарем зборів - Лору Погребну.
1.2. Затвердити рішення, що функції лічильної комісії щодо обліку результатів голосування буде
виконувати Ірина Семчук (Голова комісії) та Ольга Іванова (член комісії).
Результати голосування: "ЗА" - одноголосно, 1 акціонер - 849951360 голосів, 100% голосів
присутніх. "ПРОТИ" - немає. "УТРИМАЛИСЬ" - немає.
2.1. Затвердити рішення щодо переведення (дематеріалізації) випуску простих іменних акцій
ПАТ "ІНДЕКС-БАНК" документарної форми існування в бездокументарну форму існування на
запропонованих умовах.
2.2. Затвердити рішення про дематеріалізацію випуску простих іменних акцій на запропонованих
умовах.
2.3. Доручити в.о.Голови Правління провести дематеріалізацію випуску простих іменних акцій
згідно вимог законодавства України.
2.4. Доручити в.о.Голови Правління опублікувати повідомлення про дематеріалізацію випуску
простих іменних акцій в офіційному друкованому виданні Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку у термін не пізніше 10 календарних днів від дати прийняття рішення.
Результати голосування: "ЗА" - одноголосно, 1 акціонер - 849951360 голосів, 100% голосів
присутніх. "ПРОТИ" - немає. "УТРИМАЛИСЬ" - немає.
3.1. Затвердити рішення про переведення (дематеріалізацію) випуску привілейованих іменних
акцій ПАТ "ІНДЕКС-БАНК" документарної форми існування в бездокументарну форму
існування на запропонованих умовах.
3.2. Затвердити рішення про дематеріалізацію випуску привілейованих акцій на запропонованих
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умовах.
3.3. Доручити в.о.Голови Правління провести дематеріалізацію випуску привілейованих іменних
акцій згідно вимог законодавства України.
3.4. Доручити в.о.Голови Правління опублікувати повідомлення про дематеріалізацію випуску
привілейованих іменних акцій в офіційному друкованому виданні Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку не пізніше 10 календарних днів від дати прийняття рішення.
Результати голосування: "ЗА" - одноголосно, 1 акціонер - 849951360 голосів, 100% голосів
присутніх. "ПРОТИ" - немає. "УТРИМАЛИСЬ" - немає.
4.1. Затвердити рішення щодо вибору Національного депозитарію України як депозитарія, який
буде обслуговувати випуски акцій ПАТ "ІНДЕКС-БАНК", що дематеріалізуються.
4.2. Затвердити умови договору з Національним депозитарієм України та доручити в.о.Голови
Правління укласти договір про обслуговування емісії цінних паперів згідно діючих тарифів.
Результати голосування: "ЗА" - одноголосно, 1 акціонер - 849951360 голосів, 100% голосів
присутніх. "ПРОТИ" - немає. "УТРИМАЛИСЬ" - немає.
5.1. Затвердити рішення щодо вибору зберігача ПАТ "ІНДЕКС-БАНК" як зберігача цінних
паперів.
5.2. Затвердити умови правочину відкриття рахунків в цінних паперах власникам простих та
привілейованих іменних акцій ПАТ "ІНДЕКС-БАНК".
Результати голосування: "ЗА" - одноголосно, 1 акціонер - 849951360 голосів, 100% голосів
присутніх. "ПРОТИ" - немає. "УТРИМАЛИСЬ" - немає.
6. Затвердити рішення, що датою припинення самостійного ведення реєстру власників іменних
акцій ПАТ "ІНДЕКС-БАНК" визначено "05" листопада 2010 року.
Результати голосування: "ЗА" - одноголосно, 1 акціонер - 849951360 голосів, 100% голосів
присутніх. "ПРОТИ" - немає. "УТРИМАЛИСЬ" - немає.
7.1. Затвердити рішення, що персональне повідомлення всіх акціонерів про прийняте загальними
зборами акціонерів рішення щодо дематеріалізації випусків акцій буде здійснено шляхом
розсилки поштою персональних письмових повідомлень рекомендованими листами з
повідомленням про вручення.
7.2. Доручити Правлінню здійснити персональне повідомлення акціонерів про дематеріалізацію
випусків акцій у термін не пізніше 10 календарних днів від дати прийняття рішення.
Результати голосування: "ЗА" - одноголосно, 1 акціонер - 849951360 голосів, 100% голосів
присутніх. "ПРОТИ" - немає. "УТРИМАЛИСЬ" - немає.
8. Затвердити рішення щодо внесення до Статуту ПАТ "ІНДЕКС-БАНК" змін, що пов'язані з
приведенням у відповідність статутних документів з вимогами закону України "Про акціонерні
товариства".
Результати голосування: "ЗА" - одноголосно, 1 акціонер - 849951360 голосів, 99.99% від загальної
кількості голосів. "ПРОТИ" - немає. "УТРИМАЛИСЬ" - немає.
9. Затвердити Статут ПАТ "ІНДЕКС-БАНК" у новій редакції та доручити в.о.Голови Правління
провести державну реєстрацію Статуту згідно вимог чинного законодавства України.
Результати голосування: "ЗА" - одноголосно, 1 акціонер - 849951360 голосів, 99.99% від загальної
кількості голосів. "ПРОТИ" - немає. "УТРИМАЛИСЬ" - немає.
10. Затвердити Положення про Спостережну раду ПАТ "ІНДЕКС-БАНК" в новій редакції.
Результати голосування: "ЗА" - одноголосно, 1 акціонер - 849951360 голосів, 100% голосів
присутніх. "ПРОТИ" - немає. "УТРИМАЛИСЬ" - немає.
11. Затвердити Положення про Правління ПАТ "ІНДЕКС-БАНК" в новій редакції.
Результати голосування: "ЗА" - одноголосно, 1 акціонер - 849951360 голосів, 100% голосів
присутніх. "ПРОТИ" - немає. "УТРИМАЛИСЬ" - немає.
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Вид загальних зборів

чергові

позачергові
X
20.07.2010
99.99

Дата проведення
Кворум зборів, %
Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:
1. Затвердження складу робочих органів позачергових Загальних зборів акціонерів.
2. Прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства шляхом
збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
3. Прийняття рішення про закрите (приватне) розміщення акцій та затвердження протоколу
рішення про закрите (приватне) розміщення акцій.
4. Про визначення органу Товариства та осіб, уповноважених приймати рішення та здійснювати
всі необхідні дії, передбачені чинним законодавством, щодо закритого (приватного) розміщення
акцій.
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного:
Спостережна рада ПАТ "ІНДЕКС-БАНК".
Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів:
Спостережна рада ПАТ "ІНДЕКС-БАНК"

Результати розгляду питань порядку денного:
1.1. Обрати Головою зборів - Патріка Гагліо, Секретарем зборів - Лору Погребну.
1.2. Затвердити рішення, що функції лічильної комісії щодо обліку результатів голосування буде
виконувати Ірина Семчук.
Результати голосування: "ЗА"-одноголосно, 2 акціонери - 849951709 голосів, 100% голосів
присутніх. "ПРОТИ" - немає. "УТРИМАЛИСЬ" - немає.
2. Збільшити статутний капітал Товариства до розміру 1050000000,00 грн. шляхом додаткового
випуску 200000000 штук простих іменних акцій існуючої номінальної вартості 1,00 грн.
загальною номінальною вартістю 200000000,00 грн. за рахунок грошових внесків акціонерів.
Результати голосування: "ЗА" - одноголосно, 2 акціонери - 849951709 голосів, 99.99% від
загальної кількості голосів. "ПРОТИ" - немає. "УТРИМАЛИСЬ" - немає.
3.1. Затвердити рішення про додатковий (шістнадцятий) випуск простих іменних акцій у
кількості 200000000 штук простих іменних акцій існуючої номінальної вартості 1,00 грн. кожна
загальною номінальною вартістю 200000000 грн.
3.2. Затвердити рішення, що акції додаткового випуску будуть розміщуватися виключно серед
акціонерів Товариства шляхом здійснення закритого (приватного) розміщення акцій на
запропонованих умовах.
3.3. Затвердити протокол рішення про закрите (приватне) розміщення акцій та запропоновані
умови випуску акцій.
Результати голосування: "ЗА" - одноголосно, 2 акціонери - 849951709 голосів, 99.99% від
загальної кількості голосів. "ПРОТИ" - немає. "УТРИМАЛИСЬ" - немає.
4.1. Затвердити рішення, що Уповноваженим органом Товариства, якому надаються
повноваження щодо затвердження результатів розміщення акцій, звіту про результати
розміщення акцій, а також щодо прийняття рішення про відмову від випуску акцій визначаються
загальні збори акціонерів Товариства.
4.2. Затвердити рішення, що Уповноваженою особою Товариства, якій надаються повноваження
здійснювати персональне повідомлення всіх акціонерів про прийняте загальними зборами
акціонерів рішення про збільшення розміру статутного капіталу та розміщення акцій,
здійснювати дії щодо розміщення акцій та щодо реалізації акціонерами свого переважного права
на придбання акцій, а також проводити дії щодо забезпечення закритого (приватного)
розміщення акцій визначено Виконуючу обов'язки Голови Правління Чемерис Євгенію
Семенівну.
Результати голосування: "ЗА" - одноголосно, 2 акціонери - 849951709 голосів, 100% голосів
присутніх. "ПРОТИ" - немає. "УТРИМАЛИСЬ" - немає.
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Вид загальних зборів

чергові
X

позачергові

Дата проведення
27.04.2010
Кворум зборів, %
99.99
Опис: Перелік питань, що розглядалися на Загальних зборах акціонерів
1. Затвердження складу робочих органів чергових Загальних зборів акціонерів.
2. Звіт Правління про результати діяльності ПАТ "ІНДЕКС-БАНК" за 2009 рік
3. Затвердження звітів та висновків Ревізійної комісії за 2009 рік
4. Затвердження звітів зовнішніх аудиторів про перевірку річної звітності за 2009 рік.
5. Затвердження річної фінансової звітності за 2009 рік.
6. Затвердження фінансового результату Банку за 2009 рік.
7. Про основні напрями діяльності ПАТ "ІНДЕКС-БАНК" на 2010 рік.
8. Про зміни в складі Ревізійної комісії ПАТ "ІНДЕКС-БАНК".
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного:
Спостережна рада ПАТ "ІНДЕКС-БАНК"
Особа, що ініціювала проведення ЧЕРГОВИХ загальних зборів:
Спостережна рада ПАТ "ІНДЕКС-БАНК"
Результати розгляду питань порядку денного:
1.1.Обрати Головою зборів - Патріка Гагліо, Секретарем зборів - Лору Погребну.
1.2. затвердити рішення, що функції лічильної комісії щодо обліку результатів голосування буде
виконувати Секретар зборів.
Результати голосування: "ЗА" - одноголосно, 1 акціонер - 549951360 голосів, 100% голосів
присутніх. "ПРОТИ" - немає. "УТРИМАЛИСЬ" - немає.
2. Затвердити звіт Правління про результати діяльності ПАТ "ІНДЕКС-БАНК" за 2009 рік.
Результати голосування: "ЗА" - одноголосно, 1 акціонер - 549951360 голосів, 100% голосів
присутніх. "ПРОТИ" - немає. "УТРИМАЛИСЬ" - немає.
3. Затвердити звіти та висновки Ревізійної комісії за 2009 рік.
Результати голосування: "ЗА" - одноголосно, 1 акціонер - 549951360 голосів, 100% голосів
присутніх. "ПРОТИ" - немає. "УТРИМАЛИСЬ" - немає.
4. Затвердити звіти та висновки зовнішніх незалежних аудиторів аудиторської фірми ТОВ "РСМ
АПіК" про перевірку річної фінансової звітності за 2009 рік.
Результати голосування: "ЗА" - одноголосно, 1 акціонер - 549951360 голосів, 100% голосів
присутніх. "ПРОТИ" - немає. "УТРИМАЛИСЬ" - немає.
5. Затвердити річну фінансову звітність Банку за 2009 рік.
Результати голосування: "ЗА" - одноголосно, 1 акціонер - 549951360 голосів, 100% голосів
присутніх. "ПРОТИ" - немає. "УТРИМАЛИСЬ" - немає.
6. Затвердити збиток, що отриманий за підсумками 2009 року у сумі 300560 тис.грн..
Результати голосування: "ЗА" - одноголосно, 1 акціонер - 549951360 голосів, 100% голосів
присутніх. "ПРОТИ" - немає. "УТРИМАЛИСЬ" - немає.
7. Затвердити основні напрями діяльності Банку на 2010 рік.
Результати голосування: "ЗА" - одноголосно, 1 акціонер - 549951360 голосів, 100% голосів
присутніх. "ПРОТИ" - немає. "УТРИМАЛИСЬ" - немає.
8.1. Затвердити звільнення п.Жака Муньє, представника Credit Agricole S.A., з посади Голови
Ревізійної комісії ПАТ "ІНДЕКС-БАНК.
8.2. Затвердити звільнення п.Режіса Лефевра, представника Credit Agricole S.A., з посади члена
Ревізійної комісії ПАТ "ІНДЕКС-БАНК".
8.3. Затвердити призначення п.Бенуа Помес, представника Credit Agricole S.A., на посаду Голови
Ревізійної комісії ПАТ "ІНДЕКС-БАНК".
8.4. Затвердити призначення п.Даніеля Намьяс, представника Credit Agricole S.A., на посаду
члена Ревізійної комісії ПАТ "ІНДЕКС-БАНК".
Результати голосування: "ЗА" - одноголосно, 1 акціонер - 549951360 голосів, 100% голосів
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присутніх. "ПРОТИ" - немає. "УТРИМАЛИСЬ" - немає.
Вид загальних зборів

чергові

позачергові
X
02.02.2010
99.99

Дата проведення
Кворум зборів, %
Опис: Перелік питань, що розглядалися на Загальних зборах акціонерів:
1. Про затвердження складу робочих органів позачергових Загальних зборів акціонерів.
2. Про затвердження результатів закритого (приватного) розміщення додаткового випуску
простих іменних акцій.
3. Про затвердження звіту про результати закритого (приватного) розміщення додаткового
випуску простих іменних акцій.
4. Про внесення змін до Статуту ПАТ "ІНДЕКС-БАНК".
5. Про затвердження Статуту ПАТ "ІНДЕКС-БАНК".
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного:
Спостережна рада ПАТ "ІНДЕКС-БАНК".
Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів:
Спостережна рада ПАТ "ІНДЕКС-БАНК".

Результати розгляду питань порядку денного:
1.1. Обрати Головою зборів - Патріка Гагліо, Секретарем зборів - Лору Погребну.
1.2 Затвердити рішення, що функції лічильної комісії щодо обліку результатів голосування буде
виконувати Секретар зборів.
Результати голосування: "ЗА" - одноголосно 1 акціонер - 549951360 голосів, 100% голосів
присутніх. "ПРОТИ" - немає. "УТРИМАЛИСЬ" - немає.
2. Вважати закрите (приватне) розміщення акцій додаткового випуску таким, що відбулося у
повному обсязі у визначений термін на запропонованих умовах та затвердити результати
приватного розміщення простих іменних акцій додаткового випуску.
Результати голосування: "ЗА" - одноголосно 1 акціонер - 549951360 голосів, 100% голосів
присутніх. "ПРОТИ" - немає. "УТРИМАЛИСЬ" - немає.
3. Затвердити звіт про результати закритого (приватного) розміщення додаткового випуску
простих іменних акцій та надати звіт про результати закритого (приватного) розміщення акцій
додаткового випуску до Державної Комісії з цінних паперів та фондового ринку згідно вимог
діючого законодавства України.
Результати голосування: "ЗА" - одноголосно 1 акціонер - 549951360 голосів, 100% голосів
присутніх. "ПРОТИ" - немає. "УТРИМАЛИСЬ" - немає.
4. Затвердити рішення щодо внесення до Статуту ПАТ "ІНДЕКС-БАНК" відповідних змін, що
пов'язані зі збільшенням статутного капіталу за результатами закритого (приватного) розміщення
додаткового випуску акцій..
Результати голосування: "ЗА" - одноголосно 1 акціонер - 549951360 голосів, 99.99% від загальної
кількості голосів. "ПРОТИ" - немає. "УТРИМАЛИСЬ" - немає.
5. Затвердити Статут ПАТ "ІНДЕКС-БАНК" у новій редакції та доручити в.о.Голови Правління
товариства провести державну реєстрацію Статуту згідно чинного законодавства України.
Результати голосування: "ЗА" - одноголосно 1 акціонер - 549951360 голосів, 99.99% від загальної
кількості голосів. "ПРОТИ" - немає. "УТРИМАЛИСЬ" - немає.
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9. І нформація про дивіденди
За результатами звітного
періоду

За результатами періоду, що
передував звітному

за простими
акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн.
Нараховані дивіденди на одну акцію,
грн.
Сума виплачених дивідендів, грн.
Дата складення переліку осіб, які
мають право на отримання
дивідендів
Дата виплати дивідендів
Опис: д/н
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за
за простими
за
привілейоваакціями
привілейованими акціями
ними акціями
0.000
0.000
0.000
0.000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.000

0.000

0.000

0.000

10. І нформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної Відкрите акцiонерне товариство "Національний депозитарій
особи або прізвище, ім'я та по
України"
батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма

Вiдкрите акцiонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження
Б.Грінченка,3, м.Київ, Шевченківський, Україна, 01001

Номер ліцензії або іншого
документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що
видав ліцензію або інший
документ

серiя АВ №189650
Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого
документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності

19.09.2006

+38 044 2791074
+38 044 2791249
Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну
дiяльнiсть депозитарiю
Опис: Депозитарій здійснює облік прав власності на акції, емітовані Банком
Повне найменування юридичної
особи або прізвище, ім'я та по
батькові фізичної особи

Аудиторська фірма ТОВ "РСМ АПіК"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 21500646
Місцезнаходження
вул.Донецька, 37/19, м.Київ, Солом'янський р-н, Україна,
03151
Номер ліцензії або іншого
документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що
видав ліцензію або інший
документ

0084
Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого
документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності

26.01.2001

+38 (044) 2447662
+38 (044) 5015934
Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги
емiтенту
Опис: Надання аудиторських послуг
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11. Відомості про цінні папери емітента
11.1. І нформація про випуски акцій
Дата
Номер
Найменування органу,
реєстрації свідоцтва
що зареєстрував випуск
випуску
про
реєстрацію
випуску
1

2

17.09.2010 780/1/10

3

Міжнарод- Тип цінного
Форма
Номінальна
Кількість
Загальна Частка у
ний
існування та вартість (грн.) акцій (штук) номінальна статутпапера
ідентифікаформа випуску
вартість
ному
ційний
(грн.)
капіталі
номер
(%)
4

5

Державна комiсiя з цiнних паперiв UA4000088041 Акції Іменні
та фондового ринку
привілейовані

6
Бездокументарна

7

8

9

10

1.00

2000

2000.00

0.0002

Іменні

Опис: У 2010 роцi торгiвля iменними привілейованими акцiями Банку на бiржовому ринку, органiзовано оформленому позабiржовому ринку цiнних паперiв не здiйснювалася.
Процедуру лістингу/делістингу не проходили. Акції повністю розміщені. Додаткової емісії акцій зазначеного випуску протягом звітного періоду не було. Iнформацiї щодо поданих
заяв або про намiри щодо подання заяв для допуску на бiржi немає.
20.08.2010 677/1/10
Державна комiсiя з цiнних паперiв UA4000083000 Акції Іменні
Бездокументарна
1.00
1049998000 1049998000.00 99.9998
та фондового ринку
прості
Іменні

Опис: У 2010 роцi торгiвля iменними простими акцiями Банку на бiржовому ринку, органiзовано оформленому позабiржовому ринку цiнних паперiв не здiйснювалася. Процедуру
лістингу/делістингу не проходили. Акції повністю розміщені. Протягом звітного періоду відбулася додаткова емісія акцій зазначеного випуску. Інформацiї щодо поданих заяв або про
намiри щодо подання заяв для допуску на бiржi немає.
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11.5. І нформація 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)
Акції
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)
Акції
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)
Акції
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500
0
0
500
234
0
0
234
5
0
0
5

12. Опис бізнесу
Важливі події розвитку
Публічне акціонерне товариство "ІНДУСТРІАЛЬНО-ЕКСПОРТНИЙ БАНК" є акціонерним товариством
та входить в єдину банківську систему України. Банк було засновано 10 лютого 1993 р. у м. Львові як
приватний банк, і зареєстровано під назвою Комерційний банк "Золотий Лев". У листопаді 1993 р. Банк
було реорганізовано в Акціонерне товариство відкритого типу. 28 жовтня 1996 р. Банк змінив свою назву
на "ІНДУСТРІАЛЬНО-ЕКСПОРТНИЙ БАНК". Розвиток Банку, зростання його фінансових показників і
вихід на загальнонаціональний ринок зумовили прийняття рішення про переведення головного офісу АТ
"ІНДЕКС-БАНК" зі Львова до Києва у лютому 2000 року. Місцезнаходження головного офісу та
юридична адреса Банку: 01004, м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4.
31 серпня 2006 року група Credit Agricole S.А. (Франція) здійснила придбання 99,967 % акцій “ ІНДЕКСБАНК” . Credit Agricole S.А. – це міжнародна фінансова Група, що входить до ТОП 10 найбільших банків
світу за об'ємом акціонерного капіталу, та володіє 28% ринку роздрібних банківських послуг Франції.
Чистий прибуток Групи у 2010 році становив близько 36 млрд.євро. Міжнародні рейтингові агенства
присвоїли Групі Credit Agricole високі довгострокові рейтинги: Aa1 (Moody's), AA- (Standard and Poor's),
AA- (Fitch). В планах мажоритарного акціонера ПАТ “ ІНДЕКС-БАНК” Credit Agricole S.А. – здійснення
суттєвих інвестицій в інформаційні технології, у бренд Банку, оптимізація мережі та покращення формату
відділень. Дякуючи підтримці потужного акціонера Банк стабільно працює, вигідно вирізняючись серед
банків-конкурентів на українському ринку, та інвестує кошти в подальший розвиток і зміцнення своїх
бізнес-позицій.
ПАТ "ІНДЕКС-БАНК" ставить перед собою мету в повній мірі задовольняти потреби клієнтів в якісному
банківському обслуговуванні, кредитуванні і управлінні фінансовими ресурсами. Діяльність банку
грунтується на принципах надійності, збалансованості фінансових показників, дотриманні норм
банківської діяльності.
І нформація про організаційну структуру емітента
Вищим органом управлiння Банку є Загальнi збори акцiонерiв. В перiод мiж проведенням Загальних
зборів акцiонерiв захист прав акціонерів , а також контроль та регулювання дiяльності Правлiння
здiйснює Спостережна рада Банку у межах своєї компетенції. До виключної компетенції Спостережної
ради відносяться питання затвердження Положень та інших внутрішніх нормативних документів,
затвердження яких віднесено до компетенції Спостережної ради; прийняття рішення щодо проведення
загальних зборів акціонерів, затвердження порядку денного зборів та включення пропозицій до порядку
денного зборів, обрання реєстраційної комісії, прийняття рішення про дату проведення зборів; прийнятя
рішення про розміщення та викуп Банком інших цінних паперів, ніж акції; обрання та відкликання Голови
та членів Правління Банку, контроль за діяльністю Правління; прийняття рішення про відсторонення
Голови Правління Банку від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме
повноваження Голови Правління Банку; створення служби внутрішнього аудиту Банку та затвердження
Положення про неї, призначення та звільнення керівника служби внутрішнього аудиту Банку;
затвердження зовнішнього аудитора та умов договору з ним; встановлення порядку проведення ревізій та
контролю за фінансово-господарською діяльністю Банку; вирішення питань про участь Банку в
об'єднаннях, прийняття рішення щодо покриття збитків; прийняття рішень щодо заснування, реорганізації
та ліквідації інших юридичних осіб, філій і представництв Банку та затвердження їх статутів і положень;
прийняття рішень про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є їх
предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної консолідованої
фінансової звітності Банку; визначення ймовірності визнання Банку неплатоспроможним внаслідок
прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, в тому числі внаслідок виплати дивідендів або
викупу акцій; прийняття рішення про обрання оцінювача майна Банку; прийняття рішення про обрання
(заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Банку або депозитарія цінних паперів та
затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; а
також інші питання, що визначені чинним законодавством або делеговані Спотережній раді Загальними
зборами акціонерів.
Виконавчим органом банку є Правлiння , яке здiйснює управління поточною дiяльнiстю Банку,
формування фондів, необхідних для статутної діяльності Банку, i несе вiдповiдальнiсть за ефективність
його роботи згідно з принципами та порядком, встановленими Статутом Банку, рішеннями Загальних
зборів акціонерів та Спостережної ради Банку. Правління підзвітне Загальним зборам акціонерів та
Спостережній раді Банку та організовує виконання їх рішень. Правління також вирішує питання
керівництва діяльністю відокремлених структурних підрозділів Банку, організації проведення операцій
Банком, зберігання грошових коштів і цінностей Банку, обліку і звітності, внутрішнього контролю,
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розглядає і затверджує внутрішні документи Банку у межах своєї компетенції, а також здійснює інші
повноваження, передбачені чинним законодавством України.
Голова Правлiння Банку є посадовою особою Банку, що керує всiєю дiяльнiстю Банку вiдповiдно до
повноважень, наданих йому Статутом, Загальними зборами акцiонерiв, i несе персональну
вiдповiдальнiсть за виконання покладених на Правлiння завдань, розподiляє обов'язки мiж членами
Правлiння.
В Банку затверджено бізнес-орієнтовану структуру, що сприяє максимальному розвитку продаж
банківських продуктів та складається з трьох бізнес-напрямків: корпоративний, малий та середній бізнес,
роздрібний (рітейловий бізнес) та підрозділів бек-офісу і підтримки бізнесу. Ведення статутної діяльності
забезпечується на рівні всіх структурних підрозділів Банку: головного офісу та відділень, які складають
мережу Банку. Відділення Банку не є юридичними особами і здійснюють свою діяльність від імені Банку
відповідно до положень про відділення на підставі довіреностей. Станом на кінець 2010 року регіональна
мережа Банку охоплювала всі регіони України та складалася з 206 точок продажів, а також налічувала
понад 260 банкоматів у рамках об'єднаної банкоматної мережі "АТМоСфера".
Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб
Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб не надходили
Опис обраної облікової політики
В обліковій політиці Банку викладено основоположні принципи обліку, за якими складаються фінансові
звіти відповідно до національних стандартів бухгалтерського обліку та МСБО. Положенням про облікову
політику Банку визначено єдині методи оцінки активів, зобов'язань та інших статей балансу, порядок
нарахування доходів та витрат за кожним фінансовим інструментом, віднесення активів на рахунки
прострочених, порядок створення та використання спеціальних резервів, вимоги щодо обліку окремих
операцій.
Банк у своїй операційній, фінансовій та господарській діяльності і у відображенні її результатів
керувався основоположними принципами обліку: повного висвітлення, обачності, автономності,
послідовності, безперервності, превалювання сутності над формою, нарахування та відповідності доходів
та витрат, єдиного грошового вимірника, відкритості, суттєвості.
При обліку активів та зобов`язань банком вибрано принцип їх оцінки за первісною вартістю придбання
(за історичною вартістю), тобто активи визначаються за сумою фактично сплачених за них коштів, а
зобов`язання – за сумою мобілізованих коштів в обмін на зобов`язання, а також принцип оцінки за
справедливою вартістю. При обліку за справедливою (ринковою) вартістю активи визнаються за тією
сумою коштів, яку необхідно було б сплатити для придбання таких активів у поточний час, а зобов'язання
- за тією сумою коштів, яка б вимагалася для проведення розрахунку у поточний час.
Амортизація основних засобів та інших необоротних матеріальних активів здійснювалась щомісяця. За
активами, що надійшли, амротизація нараховувалась з 1-го числа місяця, наступного за місяцем
придбання, а за активами, що вибули, - припинялась з 1-го числа місяця, начтупного за місяцем вибуття.
Нарахування амортизації у фінансовому обліку проводилося прямолінійним методом. Амортизація
придбаних у 2010 році малоцінних необоротних матеріальних активів здійснювалася у першому місяці
використання об'єкта у розмірі 100% його вартості.
Цінні папери в портфелі Банку на продаж, що обліковуються за справедливою вартістю, переоцінюються
на кожну дату балансу. Результати переоцінки відображаються в капіталі Банку.
Вимоги облікової політики є обов'язковими для дотримання усіма підрозділами банку. Операції Банку
відображаються в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності банку в національній валюті, операції в
іноземній валюті відображаються в подвійній оцінці - в іноземній валюті та національній валюті України
за офіційним курсом гривні на дату здійснення операції або складання звітності та зазначенням коду
валюти.
Річна фінансова звітність Банку складена згідно з вимогами Міжнародних стандартів бухгалтерського
обліку, національних положень (стандартів) обліку, нормативно-правових актів Національного банку
України, облікової політики банку на підставі даних бухгалтерського обліку з урахуванням коригуючих
проводок. За результатами проведення аудиторської перевірки аудиторською фірмою отримано
підтвердження фінансової звітності Банку.
Текст аудиторського висновку
Аудиторська фірма ТОВ "РСМ АПіК".
ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
Акціонерам та Правлінню ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК"
(правонаступник ПАТ "ІНДЕКС-БАНК")
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ЗВІТ ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Ми провели аудит фінансової звітності Публічного акціонерного товариства „ ІНДУСТРІАЛЬНОЕКСПОРТНИЙ БАНК” (далі – Банк), що додається та включає загальну інформацію про діяльність Банку
в 2010 році, баланс станом на 31 грудня 2010 року, звіт про фінансові результати, звіт про сукупні
прибутки та збитки, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал за рік, що минув на зазначену
дату, та примітки до річної фінансової звітності.
Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність
Управлінський персонал несе відповідальність за складання та достовірне подання цієї фінансової
звітності відповідно до норамтивних вимог щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в
банківських установах України та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає
потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень
унаслідок шахрайства або помилки.
Відповідальність аудитора
Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів
проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти
вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для
отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і
розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку
ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку
цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірногоі
подання суб'єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які
відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю
суб’ єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікових політик,
прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання
фінансової звітності.
Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої думки.
Висловлення думки
На нашу думку, фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан
Банку станом на 31 грудня 2010 року, його фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що
закінчився на зазначену дату, відповідно до нормативних вимог щодо організації бухгалтерського обліку
та звітності в банківських установах України.
Пояснювальний параграф
Звертаємо увагу на розкриття Банком інформації у Примітці 3 "Основні оцінки та судження під час
застосування принципів бухгалтерського обліку" та Примітці 6 "Кредити та заборгованість клієнтів" щодо
справедливої вартості будівель та споруд (нерухомості), що отримані у якості забезпечення кредитних
операцій, яка має визначатися за ринковою вартістю.
Банк зазначає, що оскільки станом на 31 грудня 2010 року активний ринок нерухомості відсутній, а
існуючі стандарти та правила оцінки майна не містять алгоритму визначення ринкової вартості в умовах
кризових явищ, то фактично, при визначенні вартості заставного майна застосовується оціночна вартість,
яка в більшій мірі спирається на професійну думку фахівців з оцінки, ніж на ринкові фактори.
Оцінка справедливої вартості нерухомості вимагає формування суджень та застосування припущень щодо
порівнянності об'єктів майна та інших факторів. Виходячи з вищенаведеного, Банк визнає, що розмір
сформованих резервів під кредитні ризики може зазнати впливу від застосування оціночної вартості
заставного майна в умовах існування кризових явищ або їх наслідків, та зазначає, що балансова вартість
інвестиційної нерухомості також може зазнати впливу від застосування оціночної вартості для її
визначення.
Інші питання
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Звертаємо увагу також на наявність значної невизначеності, результат якої залежить від майбутніх подій,
що не є під безпосереднім контролем Банку, але які можуть впливати на його фінансові звіти.
Зазначена невизначеність - це проблема, обумовлена тим, що банківська система України знаходиться під
негативним впливом наслідків фінансово-економічної кризи, що значною мірою пов'язано з погіршенням
фінансового стану позичальників та емітентів цінних паперів, обмеженням обсягів банківських операцій
та іншими об'єктивними причинами.
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ЗГІДНО ВИМОГ ПОСТАНОВИ ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ
УКРАЇНИ ВІД 09.09.2003 Р. № 389
Відповідність обсягу активів та зобов'язань Банку за строками погашення встановлювалась на підставі
аналізу статистичної форми № 631 "Звіт про структуру активів та пасивів за строками погашення",
затвердженої постановою Правління Національного банку України від 19.03.2003 № 124 (із змінами), з
урахуванням коригуючих проводок за 2010 рік. В частині фінансових активів, врахованих з простроченою
заборгованістю та зменшених на відповідну суму резервів, і фінансових зобов'язань вона достовірно
відображена Банком у Примітці 32 "Управління фінансовими ризиками" (таблиця 32.10 "Аналіз
фінансових активів та зобов'язань за строком погашення на основі очікуваних строків погашення за 2010
рік"). Станом на кінець дня 31 грудня 2010 року невідповідність між фінансовими активами та
зобов'язаннями Банку в окремих часових інтервалах становить: до одного місяця - негативна в розмірі
10.3% фінансових активів Банку; від 1 до 3 місяців - негативна в розмірі 4.2% фінансових активів Банку;
від 3 до 12 місяців - негативна в розмірі 1.2% фінансових активів Банку; від 12 місяців до 5 років позитивна в розмірі 17.8% фінансових активів Банку; понад 5 років - позитивна в розмірі 5.0% фінансових
активів Банку. Сукупний розрив ліквідності на кінець дня 31 грудня 2010 року є позитивним в розмірі
33.6% фактично сплаченого зареєстрованого статутного капіталу Банку, та знаходиться в межах, що
рекомендуються Національним банком України.
Якість управління активами та пасивами протягом звітного року дозволяла забезпечувати Банку
необхідний рівень ліквідності та платоспроможності, про що свідчить дотримання Банком встановлених
відповідних нормативів банківської діяльності. Протягом 2010 року у зв'язку з негативним впливом
наслідків фінансово-економічної кризи на банківську систему України Банк з метою зменшення цього
впливу при управлінні активами та пасивами керувався обмеженнями та запроваджував додаткові заходи
для забезпечення стабільності роботи Банку та захисту інтересів вкладників. В 2010 році відбулося
зменшення обсягів негативно класифікованих активів, у тому числі за рахунок списання безнадійної
заборгованості та продажу (переуступки) прав вимоги за кредитними договорами юридичних та фізичних
осіб, інформація про які наведена в Загальній інформації про діяльність банку в 2010 році та Примітці 6
"Кредити та заборгованість клієнтів". Протягом року Банк не потребував рефінансування з боку
Національного банку України та не допускав прострочення погашення за власними зобов'язаннями.
Достатність резервів та капіталу Банку обумовлена якістю його активів.
Інформація щодо якості кредитного портфеля Банку станом на 31 грудня 2010 року наведена в Загальній
інформації про діяльність Банку в 2010 році, Примітці 5 "Кошти в інших банках" (таблиця 5.2 "Аналіз
кредитної якості коштів в інших банках на 31 грудня 2010 року"), Примітці 6 "Кредити та заборгованість
клієнтів" (таблиця 6.7 "Аналіз кредитної якості кредитів на 31 грудня 2010 року"), Примітці 19 "Резерви за
зобов'язаннями"(таблиця 19.1 "Резерви за зобов'язаннями на 31 грудня 2010 року"). Інформація стосовно
класифікації кредитних операцій та рівня формування резервів, що відображена в Примітці 6 "Кредити та
заборгованість клієнтів" (таблиця 6.1 "Кредити та заборгованість клієнтів" та таблиця 6.2 "Аналіз зміни
резервів під заборгованість за кредитами за 2010 рік") відображає оцінку якості кредитного портфеля
управлінським персоналом Банку, яка здійснена на підставі внутрішніх положень Банку, розроблених
виходячи з вимог Національного банку України щодо оцінки фінансового стану позичальників та
обслуговування ними боргу, з урахуванням накопиченого Банком досвіду з кредитного обслуговування
фізичних та юридичних осіб. На думку Аудиторської фірми, в економічних умовах, що склалися,
достатність сформованих резервів за кредитними операціями фізичних та юридичних осіб обумовлюється,
в першу чергу, станом обслуговування кредитних операцій, а також перспективами погашення боргу, в
тому числі за рахунок реалізації заставного майна.
Інформація щодо якості портфеля цінних паперів розкрита в Примітці 7 "Цінні папери у портфелі банку на
продаж" (таблиця 7.2 "Аналіз кредитної якості боргових цінних паперів у портфелі банку на продаж на
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31 грудня 2010 року") та Примітці 8 "Цінні папери у портфелі банку до погашення. Станом на 31 грудня
2010 року вкладення в державні облігації складають 76.7% від загального обсягу вкладень в цінні папери.
Всі боргові цінні папери у портфелі Банку станом на 31 грудня 2010 року є поточними та не знеціненими
борговими цінними паперами.
Інформація щодо якості та стану дебіторської заборгованості розкрита у Примітці 12 "Інші фінансові
активи" та Примітці 13 "Інші активи". Стан дебіторської заборгованості визначений Банком згідно
нормативних вимог Національного банку України та внутрішніх положень Банку, згідно до яких
сформована відповідальна сума резерву.
Інформація щодо формування капіталу Банку, фондів та резервів (крім резервів під кредитні ризики та
операції з цінними паперами, резервів під дебіторську заборгованість) розкрита Банком у примітках 23
"Статутний капітал", 24 "Резервні та інші фонди банку", 33 "Управління капіталом". Формування капіталу
Банку, фондів та резервів відбувається, в цілому, у відповідності з вимогами нормативно-правових актів
Національного банку України. Банком протягом звітного року не порушувались норматив адекватності
регулятивного капіталу та норматив співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів, які
встановлені постановою Правління Національного банку України №368 від 28.08.2001 "Інструкція про
порядок регулювання діяльності банків в Україні" (надалі - Постанова №368). Разом з тим, як зазначено в
Примітці 33 "Управління капіталом", розмір регулятивного капіталу є меншим за статутний. Згідно планів
розвитку Банку зазначена невідповідність регулятивного капіталу вимогам Постанови № 368 має бути
виправлена протягом наступного 2011 року.
Операції з пов'язаними особами розкриті в Примітці 36 "Операції з пов'язаними особами". Ці операції
здійснювались Банком відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку України на
умовах, що викладені в Примітці 36 "Операції з пов'язаними особами".
Системи управління ризиками Банку, в цілому, є адекватними. Інформація щодо оцінки ризику
банківських операцій розкрита в Загальній інформації про діяльність Банку в 2010 році, в Примітці 5
"Кошти в інших банках", Примітці 6 "Кредити та заборгованість клієнтів", Примітці 19 "Резерви за
зобов'язаннями" та в Примітці 32 "Управління фінансовими ризиками" (таблиці 32.1 "Аналіз валютного
ризику", 32.4 "Загальний аналіз відсоткового ризику", 32.6 "Аналіз географічної концентрації фінансових
активів та зобов'язань за 2010 рік", 32.10 "Аналіз фінансових активів та зобов'язань за строком погашення
на основі очікуваних строків погашення за 2010 рік"), а також у Примітці 34 "Потенційні зобов'язання
банку".
Бухгалтерський облік, процедури внутрішнього аудиту та заходів контролю Банку, в цілому, є адекватні
вимогам нормативно-правових актів Національного банку України. На виконання вимог постанов
Правління Національного банку України №481 від 27.12.2007 "Про затвердження Інструкції з
бухгалтерського обліку кредитних, вкладних (депозитних) операцій та формування і використання
резервів під кредитні ризики в банках України" та №255 від 18.06.2003 "Про затвердження Правил
бухгалтерського обліку доходів і витрат банків України" Банк здійснює роботу із застосування ефективної
ставки відсотку для визначення амортизованої собівартості фінансових інструментів, яка потребує
подальшого розвитку.
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ЗГІДНО ВИМОГ РІШ ЕННЯ ДКЦПФР ВІД 19.12.2006 РОКУ ЗА № 1528
На нашу думку, інформація за видами активів, про зобов’ язання та про власний капітал розкрита у
фінансових звітах Банку відповідно до нормативних вимог щодо організації бухгалтерського обліку та
звітності в банківських установах України.
Вимоги до вартості чистих активів (капіталу) банків встановлені Законом України "Про банки та
банківську діяльність" №2121-III від 07.12.2000 як спеціальні вимоги до капіталу банків, згідно яких
Національний банк України здійснює контроль за дотриманням банками розміру, достатності та
адекватності капіталу шляхом встановлення економічних нормативів та нормативно-правового
забезпечення здійснюваних банками операцій. Нормативи капіталу, які включають мінімальний розмір
регулятивного капіталу, норматив адекватності регулятивного капіталу та норматив співвідношення
регулятивного капіталу до сукупних активів, затверджені Постановою №368. Станом на звітну дату Банк
дотримувався встановлених нормативів капіталу. Як зазначено в Примітці 33 "Управління капіталом"
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станом на 31 грудня 2010 року регулятивний капітал Банку (з урахуванням коригуючих проводок за 2010
рік) складає 960,257 тис.грн. при статутному капіталі 1050000 тис.грн.. Згідно планів розвитку Банку
зазначена невідповідність регулятивного капіталу вимогам Постанови №368 має бути виправлена
протягом наступного 2011 року.
Статутний капітал Банку сплачений у встановлені законодавством терміни (повністю) і складає 1050000
тис.грн..
Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку не визначені вимоги щодо ліквідності банків.
Станом на 31 грудня 2010 року в обігу не перебувають випущені Банком цінні папери, які повинні мати
забезпечення відповідно до вимог законодавства України.
Протягом 2010 року Банк не здійснював випуску іпотечних облігацій, які повинні мати іпотечне покриття
відповідно до Закону України „ Про іпотечні облігації” №3273-IV від 22.12.2005.
Інформацію щодо обсягу чистого збитку розкрито Банком у Звіті про фінансові результати та у Звіті про
сукупні прибутки та збитки.
Станом на 31 грудня 2010 року Банк не має зобов’ язання за борговими та іпотечними цінними паперами.
Станом на 31 грудня 2010 року Банк не має в управлінні активів недержавних пенсійних фондів.
Інформація про дії, які можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента та призвести до
значної зміни вартості його цінних паперів, визначені частиною першою статті 41 Закону України „ Про
цінні папери та фондовий ринок” №3480-IV від 23.02.2006, розкрита в Загальній інформації про діяльність
Банку в 2010 році.
Президент фірми

Т. Бернатович

Сертифікований аудитор
Сертифікат аудитора банків №0021
Свідоцтво НБУ №0000012
від 30.08.2007 р.
11 квітня 2011 року
м. Київ, вул. Донецька, 37/19
І нформація про основні види продукції або послуг
ПАТ “ ІНДЕКС-БАНК” є універсальною кредитно-фінансовою установою, яка здійснює банківські
операції на грошовому та валютному ринках відповідно з отриманою банківською ліцензією № 99 та
письмовим дозволом №99-4, що видані НБУ 09.10.2009р. Діяльність Банку грунтується на принципах
надійності, збалансованості фінансових показників, дотриманні норм та предової практики банківської
діяльності та зосереджена на таких напрямках:
Кредитування, залучення депозитів та обслуговування корпоративних клієнтів: надання кредитів на
поповнення обігового капіталу на інвестиційні цілі (активізація діяльності в аграрному секторі та супутніх
галузях, підтримка експортерів), залучення депозитів від юридичних осіб, організація обслуговування
клієнтів, документообіг, що пов’ язаний з усіма видами транзакцій і операцій, обробка платіжних доручень
та повідомлень в системі "Клієнт - Банк".
Кредитування, залучення депозитів та обслуговування фізичних осіб: надання кредитних продуктів
фізичним особам, обслуговування клієнтів-фізичних осіб, залучення депозитів від фізичних осіб.
Діяльність казначейства: операції на кредитному ринку, операції на валютному ринку, операції з цінними
паперами (як за дорученням клієнтів, так і за власний рахунок), взаємовідносини з професійними
учасниками фінансового ринку - банками, страховими компаніями, фінансовими посередниками ринків
капіталу.
Розвиток карткового бізнесу, в тому числі розробка і технологічна підтримка всіх продуктів, що базуються
на пластикових картках, взаємовідносини з платіжними системами, процесинговими центрами,
виробниками пластику, підтримка ембосингу, підтримка зарплатних продуктів для корпоративних
клієнтів.
Платіжні операції: відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів і банків-кореспондентів, у тому числі
переказ грошових коштів за допомогою платіжних інструментів та зарахування коштів на рахунки;
ведення рахунків клієнтів (резидентів та нерезидентів) в іноземній валюті та клієнтів-нерезидентів у
грошовій одиниці України; ведення кореспондентських рахунків банків (резидентів і нерезидентів) в
іноземній валюті; ведення кореспондентських рахунків банків (нерезидентів) у грошовій одиниці України;
відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених банках України в іноземній валюті та здійснення
операцій за ними; відкриття кореспондентських рахунків у банках (нерезидентах) в іноземній валюті та
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здійснення операцій за ними.
Каса і грошовий обіг: приймання, перерахування, обробка, зберігання і видача готівки у національній та
іноземній валютах, перевезення валютних цінностей та інкасація коштів; обмін та конвертація іноземної
валюти (неторговельні операції).
Документарні операції: надання послуг по обслуговуванню клієнтів за документарними акредитивами та
гарантійними операціями в національній та іноземній валютах.
Професійна діяльність на ринку цінних паперів: діяльність з торгівлі цінними паперами, депозитарна
діяльність зберігача цінних паперів та діяльність щодо ведення власного реєстру власників іменних
цінних паперів.
Щодо контрагентів-юридичних осіб, банк співпрацює з підприємствами промислового та виробничого
секторів економіки, сільського господарства, торгівлі та громадського харчування, страхування,
будівництва, транспорту, зв'язку та інших секторів економіки країни. Протягом 2010 року значно
збільшився об'єм послуг, що надавалися корпоративним клієнтам. Дотримуючись стратегії групи Credit
Agricole, Банк позиціонується на ринку як один з лідерів з фінансування підприємств
сільськогосподарського сектору України, адже економічні умови для розвитку таких підприємств є в
цілому сприятливими та стабільними. Банк впровадив низку партнерських програм з провідними
компаніями України, які пропонують продукцію для агробізнесу. У порівнянні з середніми по ринку,
цінові умови за всіма партнерськими програмами ІНДЕКС-БАНКу є більш вигідними для позичальників.
І нформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років
Банком був укладений договір з фірмою Wincor Nixdorf International GmbH (Німеччина) на поставку 250
штук банкоматів та 80 наборів касет у період з другого півріччя 2006 року по перше півріччя 2009 року на
загальну суму еквівалентну 2591,02 тис.євро. Умови договору про поставку банкоматів протягом 20062009 років виконані. Розрахунок за поставлені матеріальні активи здійснюється на умовах акредитиву з
відстрочкою платежів на 5 років траншами, починаючи з грудня 2007 року до 2012 року.
І нформація про основні засоби емітента
Основні засоби та інші необоротні матеріали активи обліковуються у відповідності до вимог Положення
про облік основних засобів та нематеріальних активів в ПАТ "ІНДЕКС-БАНК". Для обліку основних
засобів прийнято метод оцінки за первісною вартістю. У вартість придбаних основних засобів та інших
необоротних активів включалися всі витрати, пов'язані з придбанням, доставкою, монтажем і введенням їх
в експлуатацію.
Амортизація основних засобів та інших необоротних матеріальних активів здійснювалася щомісяця. За
активами, що надійшли, амортизація нараховувалася з 1-го числа місяця, наступного за місяцем
придбання, а за активами, що вибули - припинялась з 1-го числа місяця, наступного за місцем вибуття.
Нарахування амортизації у фінансовому обліку проводилося прямолінійним методом: витратами
поточного періоду визнається завжди однакова частина ціни придбання активів (за вирахуванням
визначеної ліквідаційної вартості) протягом усього визначеного строку їх корисного використання.
Ліквідаційна вартість по основних засобах приймалася рівною нулю.
В обліковій політиці банку у 2010 році були затверджені наступні терміни корисного використання
основних засобів: будівлі та споруди - 50 років; лінії зв'язку - 20 років; зброя - 20 років; інформаційні
системи включаючи електронно-обчислювальні машини, програмне забезпечення, мікрофони та рації - 3
роки; інші основні засоби - 5 років. При проведенні щорічної інвентаризації основних засобів та
нематеріальних активів банком не встановлено змін очікуваних економічних вигод від використання
основних засобів, тому перегляд термінів корисного використання основних засобів не здійснювався.
Інформація щодо екологічних питань, що можуть позначиться на використанні активів банку, відсутня.
Інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів
відсутня.
І нформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента
На розвиток фiнансового i банкiвського сектора економiки України у 2010 роцi вплинули внутрiшньополiтичнi та економiчнi чинники. Серед основних проблем, якi впливали на дiяльнiсть банку у 2010 роцi,
це - полiтична нестабiльнiсть у країнi, а також високий рiвень залежностi вiд коливання свiтових ринкiв,
вiдносно низький iнвестицiйний рейтинг країни, недостатньо розвинутий ринок цiнних паперiв,
збiльшення обсягiв тiньової економiки, погiршення споживчого настрою населення та суттєве пiдвищення
ризиковостi кредитiв у період економічної кризи.
І нформація про факти виплати штрафних санкцій
В 2010 році Національний банк України не застосовував до ПАТ "ІНДЕКС-БАНК" ніяких заборон щодо
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обмеження видів діяльності, які може виконувати Банк згідно наданих дозволів та ліцензій, та не було
жодних обмежень щодо володіння активами.
Територіальним управлінням Державної комісії з ціних паперів та фондового ринку в м.Києві та Київській
області у відношенні ПАТ "ІНДЕКС-БАНК" було винесено Розпорядження № 734-КУ від "11" червня
2010 року щодо усунення в термін до "12" жовтня 2010 року порушень законодавства про цінні папери , а
саме ст.13 Закону України "Про акціонерні товариства", стосовно Статуту Банку. На виконання цього
Розпорядження до Статуту Банку були внесені відповідні зміни та проведено державну реєстрацію
Статуту в новій редакції згідно вимог діючого законодавства України. Своїм листом вих.№15/3295 від
"07" жовтня 2010 року Банк повідомив Територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку в м.Києві та Київській області про виконання Розпорядження та надав нотаріальну копію
Статуту в новій редакції.
Іншої інформації щодо застосування штрафних санкцій до Банку немає.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента
ПАТ "IНДЕКС-БАНК" спрямовує свою дiяльнiсть на зростання власного капiталу, збiльшення ресурсної
бази, що закрiплює репутацiю Банку, як установи, яка гарантує надiйнiсть вкладених коштiв його клiєнтiв.
Забезпечення фiнансової стабiльностi Банку досягається шляхом виваженого оперативного управлiння
фiнансовою дiяльнiстю Банку та iнвестуванню коштiв акцiонерiв у статутний капiтал.
У звiтному роцi статутний капітал Банку було збільшено до розміру 1050000000,00 грн. шляхом
додаткового випуску 500000000 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 1,00 грн. кожна
загальною номінальною вартістю 500000000,00 грн. за рахунок грошових внесків акціонерів. Свідоцтво
про реєстрацію випуску простих іменних акцій в бездокументарній формі №677/1/10 від "20" серпня 2010
року було отримане "10" грудня 2010 року. Свідоцтво про реєстрацію випуску привілейованих іменних
акцій в бездокументарній формі №780/1/10 від "17" вересня 2010 року було отримано на заміну
попереднього внаслідок дематеріалізації випуску. Збільшення акціонерного капіталу на 500000000
гривень сприяло зміцненню фінансової стійкості Банку та довіри до Банку з боку його клієнтів та
партнерів, підвищило інвестиційний потенціал та заклало основу для подальшого динамічного розвитку
Банку.
Розвиток Банку в 2010 році характеризується наступними показниками:
Чисті активи Банку (скориговані на резерви під активні операції) зменшилися за 2010 рік на 303745
тис.гривень (5%) і станом на 31.12.2010 року склали 5332316 тис.грн.. Серед активних статей балансу
найбільша питома вага припадає на статті "Кредити та заборгованості клієнтів" - 82%, "Грошові кошти та
еквіваленти" - 15%, "Основні засоби та нематеріальні активи" - 7%, "Кошти в інших банках" - 5%
Протягом 2010 року дещо змінилася структура кредитного портфелю Банку, зокрема: частка кредитів,
наданих юридичним особам, зросла до 54% на кінець року, а частка кредитів, наданих фізичним особам,
зменшилась до 46%. Зміна співвідношення портфелів кредитів, наданих фізичним та юридичним особам,
відбувалася на фоні збільшення абсолютного розміру обох портфелів.
І нформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів)
Інформація за великим об'ємом не може вміститися у межі цього звіту і може бути надана за запитом.
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік
Банк зацікавлений у тому, щоб збільшити свою частку на ринку банківських послуг України, а також щоб
стати надійним та довгостроковим партнером для своїх клієнтів - юридичних та фізичних осіб. Оскільки
Україна історично є однією з провідних аграрних держав світу, співпраця з підприємствами аграрного
сектору є перспективною. Банк розуміє потребу клієнтів в своєчасному фінансуванні, тому пропонує
клієнтам малого та середнього бізнесу різноманітні види кредитних програм - від кредитних ліній на
поповнення обігових коштів до інвестиційних проектів. Банк також плідно співпрацює з офіційними
ділерами провідних автомобільних марок, що дозволяє пропонувати клієнтам гнучкі цінові умови при
кредитуванні на придбання автотранспорту.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок
д/н
І нформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент
Істотних судових справ за участю Банку немає. Більшість справ пов'язан із стягненням Банком
заборгованості по кредитах позичальників-фізичних осіб.

2010 р.

© SMA

14361575

І нша інформація
Згідно рішення Загальних зборів акціонерів від 21.01.2011р. було здійснено зміну назви Банку на Публічне
акціонерне товариство "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК", що є провонаступником Публічного акціонерного
товариства "ІНДУСТРІАЛЬНО - ЕКСПОРТНИЙ БАНК", внесені відповідні зміни до статутних та
внутрішніх документів Банку.
Рiчний звiт Публічного акцiонерного товариства "IНДУСТРIАЛЬНО-ЕКСПОРТНИЙ БАНК" (код за
ЄДРПОУ 14361575) за 2009 рiк було оприлюднено на веб-сайтi www.stockmarket.gov.ua.
ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" опублiкує рiчну фiнансову звiтнiсть за 2010 рiк, що пiдтверджена
аудиторською фiрмою ТОВ Аудиторська фірма "РСМ АПіК", в газетi "Голос України". Квартальну
звiтнiсть банк регулярно публiкує в газетi "Голос України" протягом мiсця, наступного за звiтним
кварталом. Крiм цього, Банк на власному веб-сайтi (www.credit-agricole.ua) у мережi Iнтернет розмiщує
рiчний та квартальнi звiти, аудиторськi висновки тощо.
Дивiденди акцiонерам ПАТ "IНДЕКС-БАНК" у 2010 роцi не нараховувались та не виплачувались.
Черговi Загальнi збори акцiонерiв щодо затвердження результатiв дiяльностi Банку за 2010 рiк та
основних напрямiв дiяльностi на 2011 рiк вiдбулися 21 квітня 2011 року у приміщенні Банку за адресою:
м. Київ, вул. Пушкiнська, 42/4 , кімн.для засідань №508.
Порядок денний:
1. Затвердження складу робочих органів чергових Загальних зборів акціонерів.
2. Звіт Правління про результати діяльності Банку за 2010 рік.
3. Затвердження звітів та висновків Ревізійної комісії за 2010 рік.
4. Затвердження звітів зовнішніх аудиторів про перевірку річної звітності за 2010 рік.
5. Затвердження річної фінансової звітності за 2010 рік.
6. Затвердження фінансового результату Банку за 2010 рік.
7. Про основні напрями діяльності Банку на 2011 рік.
У 2010 роцi торгiвля акцiями, випущеними ПАТ "IНДЕКС-БАНК" на бiржах, позабiржових торговельноiнформацiйних системах та позабiржовому ринку цiнних паперiв не здiйснювалась. Iнформацiї щодо
подання заяв Банком або про намiри щодо подання Банком заяв для допуску на бiржi (органiзованi ринки)
немає.
Вiдомостей про факти лiстингу /делiстингу цiнних паперiв ПАТ "IНДЕКС-БАНК" на фондовiй бiржi
немає.
Посадовi особи Банку, а саме голова та члени Спостережної ради, голова Ревізійної комісії, голова та
члени Правлiння, головний бухгалтер не володiють акцiями Банку. Фiзичнi особи не володiють 5% та
бiльше акцiями Банку.
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13. І нформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента
13.1. І нформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів

1.Виробничого призначення:

Власні основні засоби
(тис.грн.)
на початок
на кінець
періоду
періоду
330039
338587

будівлі та споруди

263783

260356

машини та обладнання

49953

56320

807

914

15496

20997

149

будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби

Орендовані основні засоби
(тис.грн.)
на початок
на кінець
періоду
періоду
28106
22751
13666

284024

274022

0

0

49953

56320

7865

9085

8672

9999

0

0

15496

20997

168

0

0

149

168

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

інші

149

168

0

0

149

168

Усього

330188

338755

28106

22751

358294

361506

транспортні засоби
інші
2.Невиробничого призначення:

20241

Основні засоби, всього
(тис.грн.)
на початок
на кінець
періоду
періоду
358145
361338

Опис: Основнi засоби та iншi необоротнi матерiальнi активи облiковуються у вiдповiдностi до вимог Положення про
облiк основних засобiв та нематерiальних активiв в ПАТ "IНДЕКС-БАНК". Для облiку основних засобiв прийнято
метод оцiнки за первiсною вартiстю.
У вартiсть придбаних основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв включались всi витрати, пов"язанi
з придбанням, доставкою, монтажем i введенням їх в експлуатацiю.
Амортизацiя основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв здiйснювалась щомiсяця. За активами, що
надiйшли, амортизацiя нараховувалась з 1- го числа мiсяця, наступного за мiсяцем придбання, а за активами, що
вибули - припинялась з 1-го числа мiсяця, наступного за мiсяцем вибуття.
Нарахування амортизацiї у фiнансовому облiку проводилося прямолiнiйним методом: витратами поточного перiоду
визнається завжди однакова частина цiни придбання активiв (за вирахуванням визначеної лiквiдацiйної вартостi)
протягом усього визначеного строку їх корисного використання. Лiквiдацiйна вартiсть по основних засобах
приймалася рiвною нулю.
В обліковій політиці Банку у 2010 році були затверджені наступні терміни корисного використання основних засобів:
будівлі та споруди - 50 років; лінії зв'язку - 20 років; зброя - 20 років; інформаційні системи включаючи електроннообчислювальні машини, програмне забезпечення, мікрофони та рації - 3 рокі; інші основні засоби - 5 років.
Переоцінка вартості основних засобів у 2010 році банком не проводилася, знецінення основних засобів не визнано.
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13.3. І нформація про зобов'язання емітента
Види зобов‘ язань

Дата
виникнення

Відсоток за
користування
коштами (% річних)
X

Дата
погашення

X

Непогашена
частина боргу
(тис.грн.)
1357948.6

23.07.2008

477702

5.28

23.07.2011

Довгостроковий міжбанківський кредит
Credit Agricole S.A.

23.12.2008

159234

4.46

23.12.2011

Довгостроковий міжбанківський кредит
Credit Agricole S.A.

23.12.2008

79617

4.635

23.12.2012

Довгостроковий міжбанківський кредит
Credit Agricole S.A.

30.12.2008

159234

4.53

30.12.2011

Довгостроковий міжбанківський кредит
Credit Agricole S.A.

30.06.2010

119425.5

3.82

27.06.2014

Довгостроковий міжбанківський кредит
Credit Agricole S.A.

23.07.2010

79617

3.0775

23.07.2013

Короткостроковий міжбанківський кредит
АТ "УкрСиббанк"

21.12.2010

23885.1

0.5

21.01.2011

Короткостроковий міжбанківський кредит
АТ "Сведбанк"

29.12.2010

40000

6

05.01.2011

Короткостроковий міжбанківський кредит
ПуАТ "СЕБ Банк"

30.12.2010

20000

5

05.01.2011

Короткостроковий міжбанківський кредит
Credit Agricole S.A.

30.12.2010

159234

0.35715

05.01.2011

Кредити банку
у тому числі:
Довгостроковий міжбанківський кредит
Credit Agricole S.A.
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X

Короткостроковий міжбанківський кредит
АТ "Сведбанк"

30.12.2010

40000

5

06.01.2011

Зобов’ язання за цінними паперами
X
0
X
X
у тому числі:
X
0
X
X
за облігаціями (за кожним власним
випуском):
за іпотечними цінними паперами (за
X
0
X
X
кожним власним випуском):
за сертифікатами ФОН (за кожним
X
0
X
X
власним випуском):
за векселями (всього)
X
0
X
X
за іншими цінними паперами (у тому числі
X
0
X
X
за похідними цінними паперами) (за
кожним видом):
за фінансовими інвестиціями в
X
0
X
X
корпоративні права (за кожним видом):
Податкові зобов’ язання
X
0
X
X
Фінансова допомога на зворотній основі
X
0
X
X
Інші зобов’ язання
X
3252204.4
X
X
Усього зобов’ язань
X
4610153
X
X
Опис: При обліку зобов'язань Банком вибрано принцип їх оцінки за первісною вартістю придбання, тобто за сумою
мобілізованих коштів в обмін на зобов'язання, та принцип оцінки за справедливою вартістю. При обліку за
справедливою (ринковою) вартістю зобов'язання визнаються за тією сумою коштів, яка б вимагалася для проведення
розрахунку у поточний час.
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15. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
що виникала протягом періоду
Дата
Дата
Вид інформації
виникнення оприлюднення
події
Повідомлення
у стрічці новин
1

2

02.03.2010

03.03.2010

Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій,
представництв

21.04.2010

22.04.2010

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

27.04.2010

28.04.2010

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

17.05.2010

18.05.2010

Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків
голосуючих акцій

10.06.2010

11.06.2010

Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій,
представництв

10.09.2010

13.09.2010

Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій,
представництв

24.09.2010

27.09.2010

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

29.10.2010

29.10.2010

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

02.12.2010

03.12.2010

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

2010 р.

© SMA

3

14361575

І нформація про стан корпоративного управління
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АК ЦІ ОНЕРІ В
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/п
Рік
Кількість зборів, усього
1
2008
2
2
2009
4
3
2010
5

У тому числі позачергових
1
3
4

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах?
Так
Ні
Реєстраційна комісія
X
Акціонери
X
Реєстратор
X
Депозитарій
X
Інше (запишіть)
підрозділ корпоративний секретаріат, який був безпосередньо відповідальний у банку за ведення
власного реєстру власників іменних цінних паперів

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)
д/н

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?
Так
Реорганізація
Внесення змін до статуту товариства
X
Прийняття рішення про зміну типу товариства
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства
Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про
припинення їх повноважень
Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про
дострокове припинення їх повноважень
Інше (запишіть)
д/н

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)
2010 р.

© SMA

14361575

Ні
X
X
X
X
X
X

ні

ОРГАНИ У ПРАВЛІ ННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)
5
0
0
5
0
5

Кількість членів наглядової ради
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві
Кількість представників держави
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій
Кількість представників акціонерів – юридичних осіб
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох
років?
Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
Так
Стратегічного планування
Аудиторський
X
З питань призначень і винагород
X
Інвестиційний
Інше (запишіть)
д/н
Інше (запишіть)

10

Ні
X

X

д/н

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з
акціонерами? (так/ні)

так

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
Інше (запишіть)
д/н

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

Ні
X

X
X

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

так

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні)
К ількість членів ревізійної комісії, осіб.

3

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?
Загальні збори
Засідання
акціонерів
наглядової ради
Члени правління (директор)
ні
ні
Загальний відділ
ні
ні
Члени наглядової ради (голова наглядової ради)
ні
ні
Юридичний відділ (юрист)
ні
ні
Секретар правління
ні
ні
Секретар загальних зборів
ні
ні
Секретар наглядової ради
ні
ні
Корпоративний секретар
ні
ні
Відділ або управління, яке відповідає за роботу з
акціонерами
д/н
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Засідання
правління
ні
так
ні
ні
ні
ні
ні
ні

так

так

ні

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 Виконавчий Не належить
збори
рада
орган
до
акціонерів
компетенції
жодного
органу
Визначення основних напрямків діяльності (стратегії)
так
ні
ні
ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)
ні
так
так
ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи
так
ні
ні
ні
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

ні
ні
так
так
так
ні

так
так
ні
ні
ні
так

ні
ні
ні
ні
ні
ні

ні
ні
ні
ні
ні
ні

так

ні

ні

ні

ні

так

ні

ні

так
так

ні
ні

ні
ні

ні
ні

ні
ні

так
так

ні
ні

ні
ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого
органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені товариства?

так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт
інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею осіб
та обов’язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні)

так
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Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так
X
X
X

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 (запишіть)
д/н

Ні

X
X
X
X

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
Публікується у пресі,
Інформація
Документи
Копії
Інформація
розповсюджується оприлюднюється в надаються для документів розміщується
загальнодоступній ознайомлення надаються на на власній
на загальних
інформаційній
базі безпосередньо
зборах
запит
інтернетданих ДКЦПФР про
в акціонерному акціонера
сторінці
ринок цінних паперів
товаристві
акціонерного
товариства
Фінансова звітність, результати
так
так
так
так
так
діяльності
Інформація про акціонерів, які
ні
так
так
так
ні
володіють 10 відсотків та
більше статутного капіталу
Інформація про склад органів
ні
так
так
так
так
управління товариства
Статут та внутрішні документи
ні
ні
так
ні
ні
Протоколи загальних зборів
акціонерів після їх проведення
Розмір винагороди посадових
осіб акціонерного товариства

ні

ні

так

так

ні

ні

ні

ні

ні

ні
так

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних
стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні)

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім
аудитором протягом останніх трьох років?
Так
Ні
Не проводились взагалі
X
Менше ніж раз на рік
X
Раз на рік
X
Частіше ніж раз на рік
X
Який орган приймав рішення про затвердження аудитора?
Загальні збори акціонерів
Наглядова рада
Правління або директор
Інше (запишіть)
д/н
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Ні
X

X
X

Чи змінювало акціонерне товариство аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні)
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так

З якої причини було змінено аудитора?
Не задовольняв професійний рівень
Не задовольняли умови договору з аудитором
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів
Інше (запишіть)
д/н

Так

Ні
X
X

X

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

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?
З власнї ініціативи
За дорученням загальних зборів
За дорученням наглядової ради
За зверненням виконавчого органу
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів
Інше (запишіть)
д/н

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

Ні

X

Так
X

Ні
X
X
X
X

так

ЗАЛУ ЧЕННЯ І НВЕСТИЦІ Й ТА ВДОСК ОНАЛЕННЯ ПРАК ТИК И К ОРПОРАТИВНОГО
У ПРАВЛІ ННЯ
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох
років?
Випуск акцій
Випуск депозитарних розписок
Випуск облігацій
Кредити банків
Фінансування з державного і місцевих бюджетів
Інше (запишіть)
д/н

Так
X

Ні
X
X

X
X

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
X
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились
Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж
протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)

так

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у
депозитарній системі У країни, протягом останніх трьох років? (так/ні)

так

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі У країни
(далі - особа)?
Не задовольняв професійний рівень особи
ні
Не задовольняли умови договору з особою
ні
Особу змінено на вимогу:
акціонерів
ні
суду
ні
Інше (запишіть)
Внаслідок дематеріалізації випусків акцій згідно вимог чинного законодавства України

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного
управління? (так/ні)

так

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу корпоративного управління вкажіть
дату його прийняття:
Загальні збори акціонерів
яким органом
управління прийнятий:

07.08.2009 ;

Чи оприлюднена інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу
корпоративного управління? (так/ні)
д/н
укажіть яким чином
його оприлюднено:

ні

;

Розкрийте стан дотримання кодексу (принципів, правил) корпоративного управління у вашому акціонерному
товаристві?
Виконується
2010 р.

© SMA

14361575

Баланс
на
Рядок

31.12.2010

року

(тис. грн.)

Найменування статті

Примітки

Звітний рік

Попередній рік

2

3

4

5

1
АК ТИВИ
1

Грошові кошти та їх еквіваленти

4

781923

2075874

2

Торгові цінні папери

5

0

0

3

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

6

0

0

4

Кошти в інших банках

7

282563

277247

5

Кредити та заборгованість клієнтів

8

3767673

2704611

6

Цінні папери в портфелі банку на продаж

9

71678

116253

7

Цінні папери в портфелі банку до погашення

10

0

0

8

Інвестиції в асоційовані компанії

11

0

0

9

Інвестиційна нерухомість

12

2026

755

10

773

773

11

Дебіторська заборгованість щодо поточного
податку на прибуток
Відстрочений податковий актив

0

0

12

Гудвіл

13

0

0

13

Основні засоби та нематеріальні активи

14

389434

408075

14

Інші фінансові активи

15

25688

28504

15

Інші активи

16

10558

19242

16

Довгострокові активи, призначені для продажу,
та активи групи вибуття
У сього активів

17

0

4727

5332316

5636061

17

2010 р.
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1

2

3

4

5

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
18

Кошти банків

18

1370726

2694172

19

Кошти клієнтів

19

2915501

2083123

20

Боргові цінні папери, емітовані банком

20

0

1

21

Інші залучені кошти

21

7852

6805

22

0

0

23

Зобов’ язання щодо поточного податку на
прибуток
Відстрочені податкові зобов’язання

0

0

24

Резерви за зобов’язаннями

22

4182

1908

25

Інші фінансові зобов'язання

23

31376

35680

26

Інші зобов'язання

24

28764

316210

27

Субординований борг

25

251752

252554

28

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

17

0

0

29

Усього зобов'язань

4610153

5390453

1050000

550000

(356526)

(333138)

28689

28746

ВЛАСНИЙ К АПІТАЛ
30

Статутний капітал

26

31

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

32

Резервні та інші фонди банку

33

722163

245608

34

Чисті активи, що належать акціонерам
(учасникам) банку
Частка меншості

0

0

35

Усього власного капіталу та частка меншості

722163

245608

36

Усього пасивів

5332316

5636061

27

Примітки: За результатами проведення аудиторської перевiрки аудиторською фiрмою ТОВ "РСМ
АПіК"отримано підтвердження фiнансової звiтностi Банку.
"___"____________200_ р.
Тракнова Раїса Василівна, (044) 581-07-43
(прізвище виконавця, номер телефону)

Керівник

Чемерис Євгенія Семенівна
(підпис, прізвище, ініціали)

Головний бухгалтер

Солоп Тетяна Сергiївна
(підпис, прізвище, ініціали)
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ЗВІ Т
про фінансові результати
за

2010

рік
(тис. грн.)

Рядок

Найменування статті

Примітки

Звітний рік

Попередній рік

1
1
1.1
1.2
2
3
4

2
Чистий процентний дохід
Процентні доходи
Процентні витрати
Комісійні доходи
Комісійні витрати
Результат від торгових операцій з цінними
паперами в торговому портфелі банку
Результат від операцій з хеджування
Результат від переоцінки інших фінансових
інструментів, що обліковуються за справедливою
вартістю з визнанням результату переоцінки у
фінансових результатах
Результат від торгівлі іноземною валютою
Прибуток/(збиток), який виникає під час первісного
визнання фінансових активів за процентною
ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова

3

4
261258
590663
(329405)
142736
(11080)
6

5
267188
578026
(310838)
180361
(9871)
0

0
0

0
0

7, 8

29766
0

49507
0

18, 19

0

0

(401)

2

7, 8
9

1089
(-3927)
(-9000)

(6991)
(200006)
(8993)

9

400

0

10

(0)

(0)

22, 38
30
18, 19

(3132)
116875
0

(-1215)
290560
0

31
11

(573381)
(451)
(23388)
(0)
(23388)
0

(854387)
(937)
(292352)
(8208)
(300560)
0

(23388)
0
0
0

(300560)
0
0
0

5
6

7
8

9

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

10

Результат від переоцінки об’єктів інвестиційної
нерухомості
Результат від переоцінки іноземної валюти
Резерв під заборгованість за кредитами
Знецінення цінних паперів у портфелі банку на
продаж
Результат від продажу цінних паперів у портфелі
банку на продаж
Знецінення цінних паперів у портфелі банку до
погашення
Резерви за зобов’ язаннями
Інші операційні доходи
Доходи/(витрати) від дострокового погашення
заборгованості
Адміністративні та інші операційні витрати
Дохід від участі в капіталі
Прибуток/(збиток) до оподаткування
Витрати на податок на прибуток
Прибуток/(збиток) після оподаткування
Чистий прибуток/(збиток) від продажу
довгострокових активів, призначених для продажу

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
26.1
26.2

Чистий прибуток/збиток
Прибуток/(збиток) консолідованої групи:
Материнського банку
Частки меншості

2010 р.
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28
28
29
29

40

32
33
28

1
27
28

2
Чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію
Скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну
просту акцію

3
34
34, 35

4
(0.03)
(0.03)

Примітки: За результатами проведення аудиторської перевiрки аудиторською фiрмою ТОВ "РСМ
АПіК"отримано пiдтвердження фiнансової звiтностi Банку.
"___"__________200__ року
Тракнова Раїса Василівна, (044) 581-07-43
(прізвище виконавця, номер телефону)

Чемерис Євгенія Семенівна

Керівник

(підпис, прізвище, і'мя, по батькові)

Головний бухгалтер

Солоп Тетяна Сергiївна
(підпис, прізвище, і'мя, по батькові)

2010 р.
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5
(0.61)
(0.61)

Звіт
про рух грошових коштів
за

2010

рік

(прямий метод)

Рядок

Найменування статті

Примітки

Звітний рік

(тис. грн.)
Попередній рік

1

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

3

4

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13
14

15

16 Чистий (приріст)/зниження за кредитами та
заборгованістю клієнтам
17 Чистий (приріст)/зниження за іншими фінансовими
активами
18 Чистий (приріст)/зниження за іншими активами
19 Чистий (приріст)/зниження за коштами інших банків
20 Чистий (приріст)/зниження за коштами клієнтів
21 Чистий (приріст)/зниження за борговими цінними
паперами, що емітовані банком
22 Чистий (приріст)/зниження за іншими фінансовими
зобов’язаннями
23 Чистий (приріст)/зниження за резервами під
зобов’язання
24 Чисті грошові кошти, що отримані від операційної
діяльності/(використані в операційній діяльності)
Грошові кошти від інвестиційної діяльності:
25 Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж
26 Дохід від реалізації цінних паперів у портфелі банку на
продаж
27 Придбання цінних паперів у портфелі банку до
погашення
2010 р.
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1
2
28 Дохід від погашення цінних паперів у портфелі банку
до погашення
29 Придбання основних засобів
30 Дохід від реалізації основних засобів
31 Дивіденди отримані
32 Придбання дочірніх компаній за мінусом отриманих
грошових коштів
33 Дохід від реалізації дочірньої компанії за мінусом
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
40 Чисті грошові кошти, що отримані від інвестиційної
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
52 Чисті грошові кошти, що отримані від фінансової
діяльності/(використані у фінансовій діяльності)
53 Вплив змін обмінного курсу на грошові кошти та їх
еквіваленти
54 Чистий приплив/(відплив) грошових коштів та їх
еквівалентів
55 Грошові кошти та їх еквіваленти на початок року
56 Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець року

3
10

4
0

5
0

14
14, 17
44

0
0
0
0

0
0
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

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

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

1, 4

Примітки: Форма звiтностi "Звiт про рух грошових коштiв" ведеться Банком непрямим методом.
"___"____________200_ року
Тракнова Р.В., (044) 581-07-43
(прізвище виконавця, номер телефону)

Чемерис Євгенія Семенівна

Керівник

(підпис, прізвище, ім'я, по батькові)

Солоп Тетяна Сергiївна

Головний бухгалтер

(підпис, прізвище, ім'я, по батькові)

2010 р.
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Звіт
про рух грошових коштів
за

2010

рік

(непрямий метод)
Рядок

Найменування статті

Примітки

Звітний рік

(тис. грн.)
Попередній рік

1

2
3
4
5
Грошові кошти від операційної діяльності:
1 Чистий прибуток/(збиток) за рік
(23388)
(300560)
Коригування для приведення суми чистого прибутку/(збитку) до суми грошових надходжень від
операцій:
2 Амортизація
46220
41690
3 Чисте збільшення/(зменшення) резервів за активами
(11852)
209419
4 Нараховані доходи
2961
50055
5 Нараховані витрати
(1152)
(38068)
6 Торговельний результат
(400)
0
7 Нарахований та відстрочений податок
0
1547
8 Прибуток/(збиток) від продажу інвестицій
252
(538)
9 Прибуток від інвестицій в асоційовані компанії
0
937
10 Амортизація дисконту і премії фінансових інструментів
(6389)
(8449)
11 Інший рух коштів, що не є грошовим
12 Чистий грошовий прибуток/(збиток) до зміни
операційних активів та зобов’ язань
Зміни в операційних активах та зобов'язаннях:
13 Чистий (приріст)/зниження за торговими цінними
паперами
14 Чистий (приріст)/зниження за іншими фінансовими
активами, що відображаються за справедливою
вартістю з визнанням переоцінки через
прибутки/збитки
15 Чистий (приріст)/зниження за коштами в інших банках
16 Чистий (приріст)/зниження за кредитами та
заборгованістю клієнтам
17 Чистий (приріст)/зниження за іншими фінансовими
активами
18 Чистий (приріст)/зниження за іншими активами
19 Чистий (приріст)/зниження за коштами інших банків
20 Чистий (приріст)/зниження за коштами клієнтів
21 Чистий (приріст)/зниження за борговими цінними
паперами, що емітовані банком
22 Чистий (приріст)/зниження за іншими фінансовими
зобов’язаннями
23 Чистий (приріст)/зниження за резервами під
зобов’язання та відрахування та інші зобов’язання
24 Чисті грошові кошти, що отримані від операційної
діяльності/(використані в операційній діяльності)
Грошові кошти від інвестиційної діяльності:
25 Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж
26 Дохід від реалізації цінних паперів у портфелі банку на
продаж
27 Придбання цінних паперів у портфелі банку до
погашення
2010 р.
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(80)
5668

(9283)
(52174)

0

0

0

0

(31991)
(999155)

(7282)
531899

1917

(445)

8470
(1317547)

674
1186227

826933
1

(10101)
(1)

(289040)

143519

2287

(1635)

(1792457)

1790681

9, 17

(61041)

(157369)

9, 17

106845

57615

10

(2030000)

(1585000)

1
2
28 Дохід від погашення цінних паперів у портфелі банку
до погашення
29 Придбання основних засобів
30 Дохід від реалізації основних засобів
31 Дивіденди отримані
32 Придбання дочірніх компаній за мінусом отриманих
грошових коштів
33 Дохід від реалізації дочірньої компанії за мінусом
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
40 Чисті грошові кошти, що отримані від інвестиційної
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
52 Чисті грошові кошти, що отримані від фінансової
діяльності/(використані у фінансовій діяльності)
53 Вплив змін обмінного курсу на грошові кошти та їх
еквіваленти
54 Чистий приплив/(відплив) грошових коштів та їх
еквівалентів
55 Грошові кошти та їх еквіваленти на початок року
56 Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець року

3
10

4
2030000

5
1585000

14
14, 17
44

(61102)
1276
0
0

(58330)
709
0
0

17

0

0

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

0
0
(1271)
0
(13864)
0
(24430)

0
0
(755)
0
(11340)
0
(169470)

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

1046
0
0
0
500000
0
0
0
0
0
0
501046

(3644)
0
0
0
150000
0
0
0
0
0
0
146356

(1089)

0

(1316930)

1767567

2037069
720139

269052
2036619

1, 4

Примітки: За результатами проведення аудиторської перевiрки аудиторською фiрмою ТОВ "РСМ
АПіК"отримано пiдтвердження фiнансової звiтностi Банку.
"___"____________200_ року
Тракнова Раїса Василівна, (044)581-07-43
(прізвище виконавця, номер телефону)

Чемерис Євгенія Семенівна

Керівник

(підпис, прізвище, ім'я, по батькові)

Солоп Тетяна Сегрiївна

Головний бухгалтер

(підпис, прізвище, ім'я, по батькові)

2010 р.
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ЗВІТ
про власний капітал
за
2010
рік

(тис. грн.)

Належить акціонерам материнського банку

Рядок

Найменування статті

1

2

Примітки статутний резервні та нерозподікапітал
інші
лений
фонди
прибуток
банку
(примітка
27)

3

1 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

3

3 Скоригований залишок на 1 січня
попереднього року
4 Цінні папери в портфелі банку на продаж:

усього

Частка
меншості

Усього
власного
капіталу

4

5

6

7

8

9

400000

30988

(32459)

398529

0

398529

0

0

0

0

0

0

400000

30988

(32459)

398529

0

398529

0

(2361)

0

(2361)

0

(2361)

(2361)

0

(2361)

0

(2361)

4.1 Результат переоцінки до їх справедливої
вартості

9

0

4.2 Продаж або втрати від зменшення корисності

9

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 Чистий дохід/(збиток), що визнаний
безпосередньо у складі власного капіталу

0

(2361)

0

(2361)

0

(2361)

10 Прибуток/(збиток) за рік

0

119

(300679)

(300560)

0

(300560)

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

0

(2242)

(300679)

(302921)

0

(302921)

150000

0

0

150000

0

150000

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

550000

28746

(333138)

245608

0

245608

5 Основні засоби та нематеріальні активи:
5.1 Результат переоцінки
5.2 Реалізований результат переоцінки

14
14

6 Результат переоцінки за операціями
хеджування

27
32

7 Накопичені курсові різниці
8 Відстрочені податки

26

12 Емісія акцій
13 Власні акції, що викуплені в акціонерів:
13.1 Викуплені
13.2 Продаж
13.3 Анулювання
14 Об'єднання компаній
15 Дивіденди, за якими прийнято рішення щодо
виплати
16 Залишок на кінець дня 31 грудня попереднього
року (залишок на 1 січня звітного року)

2010 р.
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26
26
26
44
35

1

3

2

4

5

6

7

8

9

550000

28746

(333138)

245608

0

245608

17.1 Коригування:
Зміна облікової політики

0

0

0

0

0

0

17.2 Виправлення помилок

0

0

0

0

0

0

0

(57)

0

(57)

0

(57)

(57)

0

(57)

0

(57)

17 Скоригований залишок на початок звітного
року

18 Цінні папери в портфелі банку на продаж:
18.1 Результат переоцінки до їх справедливої
вартості

9

0

18.2 Продаж або втрати від зменшення корисності

9

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

23 Чистий дохід/(збиток), що визначений
безпосередньо у складі власного капіталу

0

(57)

0

(57)

0

(57)

24 Прибуток/(збиток) за рік

0

0

(23388)

(23388)

0

(23388)

19 Основні засоби та нематеріальні активи:
19.1 Результат переоцінки
19.2 Реалізований результат переоцінки

14
14

20 Результат переоцінки за операціями
хеджування

27
32

21 Накопичені курсові різниці
22 Відстрочені податки

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

26

26 Емісія акцій
27 Власні акції, що викуплені в акціонерів:

26
26
26

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

35

0

(57)

(23388)

(23445)

0

(23445)

500000

0

0

500000

0

500000

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

1050000

28689

(356526)

722163

0

722163

Примітки: За результатами
"___"____________200_
р. проведення аудиторської перевірки аудиторською фірмою ТОВ "РСМ АПіК" отримано
підтвердження фінансової звітності Банку.
"___"____________200_ р.
Тракнова Раїса Василівна, (044) 581-07-43
(прізвище виконавця, номер телефону)

Чемерис Євгенія Семенівна

Керівник

(підпис, прізвище, ім'я, по батькові)
Солоп Тетяна Сергiївна

Головний бухгалтер

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