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Вступ
Зазначаємо, що придбання цінних паперів АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» пов’язане з
ризиками, описаними у квартальній інформації.

Розділ I. Основні відомості про емітента
1.1. Повне найменування емітента:
- на українській мові – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ
КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК “ІНДУСТРІАЛБАНК”
- на російській мові – ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ИНДУСТРИАЛБАНК»
- на англійській мові – PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY JOINT-STOCK
COMMERCIAL BANK "INDUSTRIALBANK".
Скорочене найменування емітента:
- на українській мові – АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК”;
- на російській мові – АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК»;
- на англійській мові – JSCB "INDUSTRIALBANK".
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 13857564
1.2. Дата проведення державної реєстрації: 16.10.1991
Місце проведення державної реєстрації: Виконавчий комітет Запорізької міської ради.
Місцезнаходження емітента: 69037, Запорізька область, місто Запоріжжя, вулиця
Сорок років Радянської України, будинок 39 Д.
Засоби зв'язку: (061) 225-18-02, 225-18-32
Адреса електронної пошти емітента: reception@industrialbank.ua
Веб-сторінка: www.industrialbank.ua
Місцезнаходження, засоби зв'язку, адресу електронної пошти та веб-сторінки
спеціального підрозділу емітента (третьої особи) по роботі з акціонерами та інвесторами
емітента: в АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК” існує відділ корпоративного управління, що
працює з акціонерами та інвесторами Банку, який розташовано за адресою: 69035,
Запорізька область, місто Запоріжжя, вулиця Сталеварів, будинок 8 А, засоби зв’язку:
(061) 222-20-68, 222-20-69; електронна пошта: batievskaya@industrialbank.ua
1.3. АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» існує з дати його державної реєстрації - 16.10.1991р.
Строк існування Банку не визначено.
1.4. Протягом звітного періоду купівлі чи продажу понад 10 відсотків вартості активів
(у тому числі акцій (частки, паю) у статутному (складеному, пайовому) капіталі іншої
юридичної особи), не пов'язаної з основною діяльністю, не відбувалось.
1.5. Протягом 1-го та 2-го кварталів 2013 року в органах АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК”,
організаційній структурі Банку, основних структурних підрозділах Банку та їх
функціональному призначенні відбулись наступні структурні зміни:
- згідно протоколу №09-1 від 18.03.2013 Спостережною радою АКБ
“ІНДУСТРІАЛБАНК” прийнято рішення про закриття Відділення №5 АКБ
“ІНДУСТРІАЛБАНК” у м. Київ. Дата припинення здійснення відділенням операцій 18.03.2013;
- згідно протоколу №01 від 12.04.2013 річними загальними зборами учасників АКБ
“ІНДУСТРІАЛБАНК” прийняті рішення про:
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1) встановлення кількісного складу Спостережної ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» у
кількості 6 осіб;
2) припинення (звільнення) достроково 12 квітня 2013 року повноважень Голови та
членів Спостережної ради Банку, а саме:
Голови Спостережної ради Сацького В.А.
Членів Спостережної ради: Лазні А.В.; Абдінова А.Т.; Василенка С.К.; Герасименка А.
Л.; Горака О.В.; Дворецького І. В.; Рабцуна О. І.; SOLDATENKO MYKOLA Солдатенка
М.
3) обрання (призначення) з 13 квітня 2013 року терміном на три роки членами
Спостережної ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» учасників Банку:
1. Абдінова Артура Тазахановича;
2. Горака Олексія Володимировича;
3. Дворецького Ігоря Володимировича;
4. Лазню Артема Васильовича;
5.Рабцуна Олександра Івановича;
6. Сацького Віталія Антоновича;
4) обрання (призначення) з 13 квітня 2013 року терміном на три роки Головою
Спостережної ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» - учасника Банку Сацького Віталія
Антоновича;
5) припинення (звільнення) достроково 12 квітня 2013 року повноважень Голови та
членів Ревізійної комісії Банку, а саме:
Голови Ревізійної комісії Белеуша Анатолія Васильовича – учасника Банку;
Членів Ревізійної комісії:
Пушкарьової Тамари Володимирівни - представника учасника Банку ТзДВ ДТ
«Запоріжсталь – Інвест»;
Кузнецової Марини Анатоліївни - учасника Банку
6) обрання (призначення) з 13 квітня 2013 року терміном на три роки членами
Ревізійної комісії АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» учасників Банку:
1.Белеуша Анатолія Васильовича;
2. Микитюка Олександра Івановича;
3. Редько Катерину Олександрівну;
7) обрання (призначення) з 13 квітня 2013 року терміном на три роки Головою
Ревізійної комісії АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» - учасника Банку Белеуша Анатолія
Васильовича;
- згідно протоколу №14 від 13.04.2013 Спостережною радою АКБ
“ІНДУСТРІАЛБАНК” прийнято рішення про обрання члена Спостережної ради АКБ
“ІНДУСТРІАЛБАНК” Лазні Артема Васильовича Заступником Голови Спостережної
ради;
- згідно протоколу №20 від 21.06.2013 Спостережною радою АКБ
“ІНДУСТРІАЛБАНК” прийняті рішення про:
1) призначення (обрання) Гребінського Леоніда Андрійовича з 23.06.2013 Головою
Правління АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» на наступний термін чотири роки;
2) припинення 22.06.2013, у зв’язку із закінченням терміну, повноваження члена
Правління Ладиженської Маргарити Володимирівни;
3) обрання (призначення) з 23.06.2013 Правління АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» на термін
чотири роки у складі:
- Самардак Григорій Вікторович;
- Марковський Олександр Вікторович;
- Гребешкова Тамара Василівна;
- Потамаха Валентина Миколаївна;
- Жвалюк Віктор Романович;
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- згідно протоколу Спостережної ради АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК” №15 від 22.04.2013
Відділенню №4 АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК” у м. Суми змінено адресу:
стара адреса: 40030, Сумська обл., м. Суми, Червона площа, буд. 2;
нова адреса: 40030, Сумська обл., м. Суми, Покровська площа, буд. 2.
1.6. Протягом 1-го та 2-го кварталів 2013 р. дочірніх підприємств не створювалось та
статусу залежних від Банку підприємствами не набувалось.
Також на протязі 1-го та 2-го кварталів 2013 р. дочірні підприємства не
ліквідовувались, у процесі ліквідації не перебували. Статусу залежності підприємства теж
не втрачали, оскільки Банк не має дочірніх або залежних підприємств.
1.7. Станом на 01.01.2013 р. розмір зареєстрованого та сплаченого статутного капіталу
АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК” складав 607 798 054,50 грн. Станом на 01.01.2013 р. розмір
власного капіталу АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК” складав 800 956 990,99 грн.
Станом на кінець дня 30.06.2013 р. розмір зареєстрованого та сплаченого статутного
капіталу Банку складає 607 798 054,50 грн. Станом на кінець дня 30.06.2013 р. розмір
власного капіталу АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК” складає 811 267 484,45 грн.
Інформація на 01.01.2013 р. та на кінець дня 30.06.2013 р. наводиться за даними
бухгалтерського обліку згідно з Інструкцією про порядок складання та оприлюднення
фінансової звітності банків України" (постанова НБУ №373 від 24.10.2011).
За МСФЗ (річна фінансова звітність за 2012 рік) показники на 01.01.2013 р. складають:
розмір власного капіталу – 821 048 тис. грн.;
статутний капітал (зареєстрований та сплачений) – 607 798 тис. грн.,
коригування на інфляцію – 11 219 тис. грн.,
усього статутний капітал – 619 017 тис. грн.
1.8. Протягом 1-го та 2-го кварталів 2013 року АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК” не ставав
учасником та не припиняв участі у об'єднаннях підприємств (асоціації, корпорації,
концерни, консорціуми, інші об'єднання підприємств) чи групах суб'єктів господарювання
(фінансово-промислові групи, холдингові компанії тощо).
1.9. Протягом 1-го кварталу 2013 року річних та позачергових зборів учасників АКБ
“ІНДУСТРІАЛБАНК” не відбувалось.
12.04.2013 року відбулись річні загальні збори учасників АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК”.
Кворум річних загальних зборів учасників складає 97,3% від загальної кількості
голосуючих акцій Банку.
В порядку денному Зборів визначені наступні питання:
1. Про обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів учасників Банку.
Голосували: «За» – 179 759 362, що складає 100 % голосів від загальної кількості
присутніх на Зборах; «Проти» - 0; «Утримався» – 0.
За результатами голосування прийняте рішення: обрати лічильну комісію річних
загальних зборів учасників Банку у наступному складі:
Заступник Головного бухгалтера Науменко О.В.
Економіст ІI-ї категорії відділу супроводження продажу банківських продуктів
суб'єктам господарювання відділеннями банка Сідловська Є. Л.
Менеджер з персоналу відділу кадрів Купцова І.Ю.
2. Про обрання голови річних загальних зборів учасників Банку .
Голосували: «За» – 179 759 362, що складає 100 % голосів від загальної кількості
присутніх на Зборах; «Проти» - 0; «Утримався» – 0.
За результатами голосування прийняте рішення: обрати головою річних загальних
зборів учасників Банку – Голову Спостережної ради Банку Сацького В.А.
3. Про обрання секретаря річних загальних зборів учасників Банку.
Голосували: «За» – 179 759 362, що складає 100 % голосів від загальної кількості
присутніх на Зборах; «Проти» - 0; «Утримався» – 0.
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За результатами голосування прийняте рішення: обрати секретарем річних загальних
зборів учасників Банку - начальника загально – правового відділу Злобіну Ю.І.
4. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів учасників
Банку.
Голосували: «За» – 179 759 362, що складає 100 % голосів від загальної кількості
присутніх на Зборах; «Проти» - 0; «Утримався» – 0.
За результатами голосування прийняте рішення: затвердити Регламент проведення
річних загальних зборів учасників Банку, складений відповідно до Положення «Про
загальні збори учасників АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» та діючого законодавства.
5. Розгляд звіту Правління за результатами фінансово - господарської діяльності Банку
за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
Голосували: «За» – 179 759 362, що складає 100 % голосів від загальної кількості
присутніх на Зборах; «Проти» - 0; «Утримався» – 0.
За результатами голосування прийняте рішення: затвердити звіт Правління за
результатами фінансово - господарської діяльності АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» за 2012
рік.
6. Розгляд звіту Спостережної ради за результатами фінансово - господарської
діяльності Банку за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
Голосували: «За» – 179 759 362, що складає 100 % голосів від загальної кількості
присутніх на Зборах; «Проти» - 0; «Утримався» – 0.
За результатами голосування прийняте рішення: затвердити звіт Спостережної ради за
результатами фінансово-господарської діяльності АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК” за 2012 рік.
7. Розгляд звіту та висновку Ревізійної комісії за підсумками фінансово –
господарської діяльності Банку за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду
звіту та висновку.
Голосували: «За» – 179 759 362, що складає 100 % голосів від загальної кількості
присутніх на Зборах; «Проти» - 0; «Утримався» – 0.
За результатами голосування прийняте рішення: затвердити звіт та висновок Ревізійної
комісії за підсумками фінансово – господарської діяльності АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК” за
2012 рік.
8. Розгляд висновку аудиторської фірми за результатами перевірки фінансової
звітності Банку за 2012 рік та затвердження заходів за результатами розгляду висновку.
Голосували: «За» – 179 759 362, що складає 100 % голосів від загальної кількості
присутніх на Зборах; «Проти» - 0; «Утримався» – 0.
За результатами голосування прийняте рішення: затвердити висновок аудитора
аудиторської фірми ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські послуги» за результатами перевірки
фінансової звітності АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК” за 2012 рік та визнати заходи керівництва
достатніми для забезпечення складання достовірної фінансової звітності Банку.
9. Затвердження річного звіту та річних результатів діяльності Банку за 2012 рік.
Голосували: «За» – 179 759 362, що складає 100 % голосів від загальної кількості
присутніх на Зборах; «Проти» - 0; «Утримався» – 0.
За результатами голосування прийняте рішення: затвердити річний звіт та річні
результати діяльності АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК” за 2012 рік.
10. Затвердження порядку розподілу прибутку Банку за 2012 рік та прибутку минулих
років.
Голосували: «За» – 179 759 362, що складає 100 % голосів від загальної кількості
присутніх на Зборах; «Проти» - 0; «Утримався» – 0.
За результатами голосування прийняте рішення: затвердити порядок розподілу
прибутку за 2012 рік та прибутку минулих років, що складається з:
1. Прибутку за 2012 рік, відповідно до даних відображених в бухгалтерському обліку
(річна фінансова звітність А4), у розмірі 6 021 306,52 грн.;

6

2. Нерозподіленого прибутку минулих років: за 2008 р.- 1 111 845,66 грн.; за 2009 р. - 4
121 316,48 грн.; за 2010 р. - 9 804 599,15 грн., за 2011 р. - 16 045 722,39 грн. ; разом - 31
083 483,68 грн.
Наступним чином :
1. У відповідності до вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність»,
Закону України «Про акціонерні товариства», а також п. 9.3. Статуту Банку частину
прибутку за 2012 рік у розмірі 1 203 523,27 грн., направити до резервного капіталу
(резервного фонду).
2. Залишок прибутку за 2012 рік у розмірі 4 817 783,25 грн. та прибутку минулих років
у розмірі 31 083 483,68 грн. (за 2008 р.- 1 111 845,66 грн.; за 2009 р. - 4 121 316,48 грн.; за
2010 р. - 9 804 599,15 грн., за 2011 р. - 16 045 722,39 грн.), разом в сумі 35 901 266,93 грн.
залишити нерозподіленим.
11. Про встановлення кількісного складу Спостережної ради АКБ
«ІНДУСТРІАЛБАНК».
На голосування ставляться два проекти рішень:
Перший проект рішення по одинадцятому питанню:
встановити кількісний склад Спостережної ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» у
кількості 6 (шести) осіб.
Голосували: «За» – 170 461 306, що складає 94,83 % голосів від загальної кількості
присутніх на Зборах; «Проти» – 9 298 056 що складає 5,17 % голосів від загальної
кількості присутніх на Зборах; «Утримався» –0.
За результатами голосування прийняте рішення: встановити кількісний склад
Спостережної ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» у кількості 6 (шести) осіб.
Другий проект рішення по одинадцятому питанню:
встановити кількісний склад Спостережної ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» у
кількості 10 (десяти) осіб.
Голосували: «За» –9 298 056 що складає 5,17 % голосів від загальної кількості
присутніх на Зборах; «Проти» - 170 461 306, що складає 94,83 % голосів від загальної
кількості присутніх на Зборах; «Утримався» –0.
За результатами голосування по другому проекту рішення не прийняте.
12. Внесення та затвердження змін та доповнень до Статуту АКБ
“ІНДУСТРІАЛБАНК”.
Голосували: «За» – 179 759 362, що складає 100 % голосів від загальної кількості
присутніх на Зборах; «Проти» - 0; «Утримався» – 0.
За результатами голосування прийняте рішення: внести та затвердити зміни та
доповнення до Статуту АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» шляхом викладення його у новій
редакції.
13. Внесення та затвердження змін до Положення про Спостережну раду АКБ
“ІНДУСТРІАЛБАНК”.
Голосували: «За» – 179 759 362, що складає 100 % голосів від загальної кількості
присутніх на Зборах; «Проти» - 0; «Утримався» – 0.
За результатами голосування прийняте рішення: внести та затвердити зміни до
Положення про Спостережну раду АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК” шляхом викладення його у
новій редакції.
14. Внесення та затвердження змін до Положення про Правління АКБ
“ІНДУСТРІАЛБАНК”.
Голосували: «За» – 179 759 362, що складає 100 % голосів від загальної кількості
присутніх на Зборах; «Проти» - 0; «Утримався» – 0.
За результатами голосування прийняте рішення: внести та затвердити зміни до
Положення про Правління АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК” шляхом викладення його у новій
редакції.
15. Визначення основних напрямів діяльності Банку на поточний 2013 рік.
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Голосували: «За» – 179 759 362, що складає 100 % голосів від загальної кількості
присутніх на Зборах; «Проти» - 0; «Утримався» – 0.
За результатами голосування прийняте рішення: визначити основні напрями діяльності
АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК” на поточний 2013 рік у відповідності з пропозиціями, що
наведені доповідачем.
16. Про дострокове припинення повноважень (звільнення) Голови та членів
Спостережної ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК».
Голосували: «За» – 179 759 362, що складає 100 % голосів від загальної кількості
присутніх на Зборах; «Проти» - 0; «Утримався» – 0.
За результатами голосування прийняте рішення: припинити (звільнити) достроково 12
квітня 2013 року повноваження Голови та членів Спостережної ради Банку, а саме:
Голови Спостережної ради Сацького В.А.
Членів Спостережної ради: Лазні А.В.; Абдінова А.Т.; Василенка С.К.; Герасименка А.
Л.; Горака О.В.; Дворецького І. В.; Рабцуна О. І.; SOLDATENKO MYKOLA Солдатенка
М.
З дати припинення повноважень, припиняється дія цивільно – правових та трудових
договорів (контрактів) укладених з Головою та членами Спостережної ради.
17. Про обрання (призначення) членів Спостережної ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК».
Голосували шляхом кумулятивного голосування
За обрання (призначення) Абдінова Артура Тазахановича членом Спостережної ради
АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»:
«За» –170 461 306 голосів кумулятивного голосування.
За обрання (призначення) Горака Олексія Володимировича членом Спостережної ради
АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»:
«За» –170 461 306 голосів кумулятивного голосування.
За обрання (призначення) Дворецького Ігоря Володимировича членом Спостережної
ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»:
«За» –170 461 306 голосів кумулятивного голосування.
За обрання (призначення) Лазні Артема Васильовича членом Спостережної ради АКБ
«ІНДУСТРІАЛБАНК»:
«За» –170 461 306 голосів кумулятивного голосування.
За обрання (призначення) Лазорко Олександра Івановича (представника учасника
Банку ПАТ «Укртранснафта») членом Спостережної ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»:
«За» – 55 788 336 голосів кумулятивного голосування.
За обрання (призначення) Рабцуна Олександра Івановича членом Спостережної ради
АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»:
«За» –170 461 306 голосів кумулятивного голосування.
За обрання (призначення) Сацького Віталія Антоновича членом Спостережної ради
АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»:
«За» –170 461 306 голосів кумулятивного голосування.
За результатами кумулятивного голосування прийняте рішення: обрати (призначити) з
13 квітня 2013 року терміном на три роки членами Спостережної ради АКБ
«ІНДУСТРІАЛБАНК» учасників Банку:
1. Абдінова Артура Тазахановича;
2. Горака Олексія Володимировича;
3. Дворецького Ігоря Володимировича;
4. Лазню Артема Васильовича;
5.Рабцуна Олександра Івановича;
6. Сацького Віталія Антоновича.
18.
Про
обрання
(призначення)
Голови
Спостережної ради
АКБ
«ІНДУСТРІАЛБАНК».
Голосували шляхом кумулятивного голосування
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1.За обрання (призначення) Абдінова Артура Тазахановича Головою Спостережної
ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»:
«За» –0 голосів кумулятивного голосування.
2.За обрання (призначення) Горака Олексія Володимировича Головою Спостережної
ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»:
«За» –0 голосів кумулятивного голосування.
3.За обрання (призначення) Дворецького Ігоря Володимировича Головою
Спостережної ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»:
«За» –0 голосів кумулятивного голосування.
4.За обрання (призначення) Лазні Артема Васильовича Головою Спостережної ради
АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»:
«За» –0 голосів кумулятивного голосування.
5.За обрання (призначення) Лазорко Олександра Івановича (представника учасника
Банку ПАТ «Укртранснафта») Головою Спостережної ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»:
«За» –0 голосів кумулятивного голосування.
6.За обрання (призначення) Рабцуна Олександра Івановича Головою Спостережної
ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»:
«За» –0 голосів кумулятивного голосування.
7.За обрання (призначення) Сацького Віталія Антоновича Головою Спостережної ради
АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»:
«За» –179 759 362 голосів кумулятивного голосування.
За результатами кумулятивного голосування прийняте рішення: обрати (призначити) з
13 квітня 2013 року терміном на три роки Головою Спостережної ради АКБ
«ІНДУСТРІАЛБАНК» - учасника Банку Сацького Віталія Антоновича.
19. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів
(контрактів) з Головою та членами Спостережної ради Банку, встановлення розміру їх
винагороди, визначення умов оплати їх діяльності та обрання особи, яка уповноважується
на підписання договорів (контрактів).
Голосували: «За» – 179 759 362, що складає 100 % голосів від загальної кількості
присутніх на Зборах; «Проти» - 0; «Утримався» – 0.
За результатами голосування прийняте рішення: затвердити порядок роботи,
визначити умови оплати діяльності та відповідальність Голови та членів Спостережної
ради та всі інші умови цивільно – правових та трудових договорів (контрактів), які
укладаються з Головою та членами Спостережної ради Банку, у відповідності до проектів
договорів, що додаються.
Розмір винагороди встановлюється при підписанні цивільно - правових та трудових
договорів (контрактів) виходячи з наступного:
1. розмір заробітної плати (щомісячної грошової винагороди) Голови Спостережної
ради за цивільно – правовим або трудовим договором (контрактом) дорівнює 100%
посадового окладу Голови Правління станом на дату прийняття цього рішення;
2. розмір заробітної плати (щомісячної грошової винагороди) члена Спостережної ради
за цивільно – правовим або трудовим договором (контрактом) дорівнює 80% посадового
окладу Голови Правління станом на дату прийняття цього рішення.
Особою, уповноваженою на підписання від імені Банку відповідних договорів
(контрактів), обрати Голову Правління АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» Гребінського Л.А., або
особу, що виконуватиме його обов’язки.
20. Затвердження кошторису витрат Спостережної ради Банку на 2013 рік.
Голосували: «За» – 179 759 362, що складає 100 % голосів від загальної кількості
присутніх на Зборах; «Проти» - 0; «Утримався» – 0.
За результатами голосування прийняте рішення: затвердити кошторис витрат
Спостережної ради Банку на 2013 рік відповідно до пропозицій доповідача.
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21. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень (звільнення), Голови
та членів Ревізійної комісії Банку.
Голосували: «За» – 179 759 362, що складає 100 % голосів від загальної кількості
присутніх на Зборах; «Проти» - 0; «Утримався» – 0.
За результатами голосування прийняте рішення: припинити (звільнити) достроково 12
квітня 2013 року повноваження Голови та членів Ревізійної комісії Банку, а саме:
Голови Ревізійної комісії Белеуша Анатолія Васильовича – учасника Банку;
Членів Ревізійної комісії:
Пушкарьової Тамари Володимирівни - представника учасника Банку ТзДВ ДТ
«Запоріжсталь – Інвест»;
Кузнецової Марини Анатоліївни - учасника Банку.
З дати припинення повноважень припиняється дія цивільно – правових договорів
укладених з Головою та членами Ревізійної комісії.
22. Обрання (призначення) членів Ревізійної комісії АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК».
Голосували шляхом кумулятивного голосування
За обрання (призначення) Белеуша Анатолія Васильовича членом Ревізійної комісії:
«За» – 179 759 362 голосів кумулятивного голосування;
За обрання (призначення) Микитюка Олександра Івановича членом Ревізійної комісії:
«За» – 179 759 362 голосів кумулятивного голосування;
За обрання (призначення) Редько Катерини Олександрівни членом Ревізійної комісії:
«За» – 179 759 362 голосів кумулятивного голосування.
За результатами кумулятивного голосування прийняте рішення: обрати (призначити) з
13 квітня 2013 року терміном на три роки членами Ревізійної комісії АКБ
«ІНДУСТРІАЛБАНК» учасників Банку:
1.Белеуша Анатолія Васильовича;
2. Микитюка Олександра Івановича;
3. Редько Катерину Олександрівну.
23. Про обрання (призначення) Голови Ревізійної комісії АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК».
Голосували шляхом кумулятивного голосування
За обрання (призначення) Белеуша Анатолія Васильовича Головою Ревізійної комісії:
«За» – 179 759 362 голосів кумулятивного голосування;
За обрання (призначення) Микитюка Олександра Івановича Головою Ревізійної
комісії:
«За» –0 голосів кумулятивного голосування;
За обрання (призначення) Редько Катерини Олександрівни Головою Ревізійної комісії:
«За» – 0 голосів кумулятивного голосування.
За результатами кумулятивного голосування прийняте рішення: обрати (призначити) з
13 квітня 2013 року терміном на три роки Головою Ревізійної комісії АКБ
«ІНДУСТРІАЛБАНК» - учасника Банку Белеуша Анатолія Васильовича.
24. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та
членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка
уповноважується на підписання відповідних договорів з Головою та членами Ревізійної
комісії Банку.
Голосували: «За» – 179 759 362, що складає 100 % голосів від загальної кількості
присутніх на Зборах; «Проти» - 0; «Утримався» – 0.
За результатами голосування прийняте рішення: затвердити порядок роботи,
визначити умови оплати діяльності та відповідальність Голови та членів Ревізійної комісії
та всі інші умови цивільно – правових договорів, які укладаються з Головою та членами
Ревізійної комісії Банку, у відповідності до проектів договорів, що додаються.
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Розділ II. Фактори ризику
2.1. Інформація щодо поточних і потенційних господарських, фінансових та
економічних ризиків.
2.1.1. Фактори (чинники) ризику, пов'язані з інвестуванням у цінні папери Банку, які
включають, але не обмежуються такими:
- Фактори, які обмежують можливість учасників Банку впливати на рішення стосовно
обрання членів органів Банку або інших питань, що вирішуються шляхом голосування
учасників Банку - фактори зведено до мінімуму. Для запобігання можливості дії
зазначених факторів контроль за ними здійснюється безпосередньо учасниками Банку
через Спостережну раду. Акції Банку є ліквідним активом, акції торгуються на біржі та
пройшли процедуру лістингу, Банк виконує всі вимоги, передбачені чинним
законодавством, щодо дотримання прав учасників.
- Фактори, що можуть спричинити «розмиття» поточної частки учасника у статутному
капіталі Банку - дія факторів мінімізована, тому що рішення щодо розміру статутного
капіталу приймаються виключно загальними зборами учасників Банку відповідно до
чинного законодавства України та Статуту Банку.
- Фактори, що можуть обмежувати виплати дивідендів за акціями або основної суми та
відсотків за борговими цінними паперами Банку - дія незначна, тому що рішення щодо
виплати дивідендів приймається виключно загальними зборами учасників Банку
відповідно до чинного законодавства України та Статуту Банку. Відповідно до Статуту
Банку виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або
нерозподіленого прибутку в обсязі, встановленому рішенням загальних зборів учасників
Банку, що обумовлено фінансовим станом Банку. Іншими факторами, що можуть
вплинути на виплату дивідендів, процентів, на права власників цінних паперів Банку,
включаючи можливість реалізації цих прав, можуть бути зміни у законодавстві України,
тощо.
- Недостатня ліквідність чи інші фактори, що можуть обмежити можливість
відчуження цінних паперів Банку їхніми власниками - дія мінімізована, тому що рівень
ліквідності Банку контролюється службами Банку відповідно до внутрішніх положень
Банку та Національним банком України відповідно до чинного законодавства України. До
того ж, вплив ризику ліквідності був повністю контрольованим протягом 2-го кварталу
2013 р. через щоденне планування та управління грошовими потоками. Враховуючи запас
за усіма пруденційними нормативами ліквідності, збалансованість між активами та
пасивами за строками до погашення, постійний контроль за дотриманням обмежень,
встановлених внутрішніми нормативними документами, рекомендаціями Базельського
комітету та наглядовими органами, Банк вважає стан ліквідності таким, що знаходиться на
прийнятному для Банку рівні та не несе загрозу інтересам учасників і клієнтів Банку.
- Дані про законодавчі акти, які можуть вплинути на виплату дивідендів, процентів або
інших виплат нерезидентам - Закон України "Про акціонерні товариства", Податковий
Кодекс України.
- Порядок оподаткування доходів за розміщеними емісійними цінними паперами та
цінними паперами, які розміщуються, що може вплинути на розмір прибутку власників
цінних паперів - оподаткування доходів відбувається згідно чинному законодавству
України.
2.1.2. Фактори ризику стосовно фінансово-господарського стану Банку, які включають,
але не обмежуються такими:
- Нерентабельність - у 2-му кварталі 2013 р. Банк отримав прибуток та не планує
отримання збитків у майбутньому.
- Конкуренти – конкурентними перевагами Банку на ринку банківських послуг є:
- позитивна історія співробітництва з великими «базовими» корпоративними
клієнтами;
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- наявність стабільної ресурсної бази, утримання на прийнятному рівні ціни ресурсів;
- фінансова стійкість;
- широкий продуктовий ряд;
- гнучка система тарифів та індивідуальний підхід до клієнтів;
- конкурентоспроможність вартості пропонованих послуг (вартість послуг Банку
можна охарактеризувати як ринкову та конкурентоспроможну).
Все це дає змогу Банку ефективно функціонувати на ринку банківських послуг.
- Проблеми із залученням коштів для розширення діяльності Банку або нестача
ресурсів:
Банком, у відповідності до своїх потреб, постійно здійснюється аналіз доступних
джерел фінансування (ліквідності) у розрізі їх обсягів, видів, строків до погашення та
валют. Обсяги лімітів є стабільними та достатніми для забезпечення своєчасних
розрахунків (виконання зобов’язань Банку, в т.ч. покриття можливого раптового відпливу
клієнтських коштів). До того ж, пріоритетними джерелами залучення коштів для
проведення активних операцій є довгострокові та середньострокові ресурси юридичних та
фізичних осіб, залучення фінансування від міжнародних організацій. Разом з тим,
надійний фінансовий стан Банку, його позитивна ринкова репутація та довіра клієнтів
хеджують Банк від ризику нестачі ресурсів для забезпечення економічної доцільності
функціонування Банку.
- Собівартість - впровадження розвиненої системи бюджетування Банку, планфактного контролю активно-пасивних операцій підрозділів Банку на основі трансфертної
системи, контроль з боку постійно функціонуючих Комітету з питань управління
активами/ пасивами та Бюджетного комітету дозволяє повною мірою прогнозувати та
нівелювати ризик надлишкового зростання собівартості та, як наслідок, зменшення рівню
прибутковості Банку.
- Нестабільність фінансово-господарського стану – Банк не має проблем з
обслуговуванням взятих на себе фінансових зобов’язань перед учасниками та клієнтами;
Банк є ліквідним та платоспроможним; пруденційні вимоги, встановлені Національний
банком України, дотримуються Банком із значним запасом. До того ж, ризик Банку в цій
частині постійно контролюється відповідними службами Банку згідно внутрішніх
положень та потреб Банку, Національним банком України, відповідно до чинного
законодавства України;
- Неякісне технологічне обладнання – у Банку впроваджені сучасні технології, що
дозволяють ефективно функціонувати в конкурентному середовищі. Банком постійно
проводиться робота з підтримки на належному рівні та вдосконалення технічного і
технологічного забезпечення його діяльності, зокрема: розміщення програмних
комплексів на таких комп'ютерах, що забезпечують їх надійне функціонування;
застосовуються заходи для забезпечення безперебійного електроживлення і наявності
резервних каналів зв’язку; перевіряється виконання вимог по організації захисту
інформації в програмно-технічних комплексах відповідно до нормативно-правових актів
Національного банку України.
- Ризики, пов'язані з судовими процесами, учасником яких виступає Банк - ризики
контролюються спеціально створеним юридичним управлінням у відповідності до
чинного законодавства України.
- У Банку відсутні ризики, пов’язані із неможливістю подовження терміну виданих
йому ліцензій.
- Екологічні ризики діяльності Банку не притаманні.
2.1.3. Політичні та макроекономічні ризики Банку, які включають, але не обмежуються
такими:
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- Податкове навантаження - прибуткова діяльність Банку дозволила протягом 2-го
кварталу 2013 р. сплачувати Банку необхідні податки відповідно до чинного
законодавства України без загрози для його фінансового стану.
- Невизначеність регуляторного середовища для діяльності Банку - дія фактору
найбільшою мірою контролюється Національним банком України, що створює відповідні
нормативні акти щодо регулювання основних видів діяльності Банку.
- Політична ситуація: впродовж 2-го кварталу 2013 р. політична ситуація в Україні
залишалася відносно стабільною та не мала особливого впливу на діяльність Банку.
- Економічна ситуація: протягом 2-го кварталу 2013 р. в країні відносно стабільна та
контрольована з боку влади. Зниження девальваційних очікувань та зростання вільної
ліквідності в банках сприяло суттєвому зниженню процентних ставок у гривні, що
стимулювало інвестиційну активність в економіці країни. Частка кредитів банків як
джерела фінансування капітальних інвестицій зросла майже вдвічі. У номінальному
вираженні спостерігалась тенденція до збільшення частки кредитів банків у структурі
капітальних інвестицій. Найбільші темпи зростання капітальних інвестицій були
зафіксовані в переробній промисловості та сільському господарстві.
2.2. Інформація стосовно системи оцінки та управління ризиками.
У своїй діяльності Банк протягом 2-го кварталу 2013 р. постійно проводив заходи,
спрямовані на вдосконалення діючої системи управління ризиками:
- фінансовими: кредитним, ліквідності, зміни процентної ставки, ринковим, валютним;
- функціональними: юридичним, стратегічним, операційно-технологічним,
концентрації;
- зовнішнім: репутації.
Процес управління ризиками в Банку охоплює всі види діяльності Банку, які
впливають на параметри його ризиків. Оцінка ризиків та контроль над дотриманням
затверджених обмежень (нормативів, лімітів) здійснюється на основі закріплених у
внутрішній методологічній базі Банку методів, інструментів та процедур (коефіцієнтного
аналізу, структурного методу, диверсифікації ризиків, VaR-методології, аналізу ринку,
маркетингових досліджень та спостережень), при цьому чітко визначаються межі
повноважень та відповідальності:
- розподіл обов’язків й підпорядкованість структурних підрозділів Банку
задокументовані у внутрішніх регламентах та доведені до відома виконавців таким чином,
що весь персонал Банку повністю розуміє свої функції, обов’язки та повноваження, свою
роль в процесі управління ризиками, а також свою підзвітність;
- всі послуги, що надаються Банком, та банківські продукти, що пропонуються
клієнтам, а також порядок проведення операцій закріплені у внутрішньобанківських
організаційно-нормативних, організаційно-розпорядчих та функціонально-технологічних
документах. Банк не надає клієнтам послуг (продуктів) без дотримання належних
процедур, передбачених внутрішньобанківськими документами.
Найбільш значущими в діяльності Банку є кредитний ризик та ризик ліквідності.
Структурними підрозділами, до компетенції яких безпосередньо належать завдання та
функції щодо управління ризиками Банку, є управління ризик-менеджменту. Управління
ризик-менеджменту є самостійним структурним підрозділом АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК”,
що підпорядковуються Голові Правління Банку та (безпосередньо) заступнику Голови
Правління Банку, який згідно своїх посадових обов’язків відповідає за організацію роботи
ризик-менеджменту.
До основних завдань та функцій управління ризик-менеджменту належать:
- забезпечення проведення кількісної та якісної оцінки або формалізованого аналізу на
основі визначених показників тих ризиків, на які наражається Банк або які можуть надалі
з’явитися в його діяльності;
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- розроблення та подання на затвердження Правлінню Банку політик й методик оцінки
ризиків, підтримання затверджених політик й методик оцінки ризиків в актуальному
стані;
- розроблення системи для автоматизованого ведення та оброблення бази даних щодо
ризиків, а також для забезпечення безперервного моніторингу й оцінки різних ризиків;
- розроблення та актуалізація засобів аналізу ризиків і методик для нових та діючих
моделей, у тому числі їх бек-тестування;
- накопичення спостережень (історичних даних) для порівняльного аналізу;
- здійснення моніторингу даних щодо ризикових позицій та цін (процентних ставок,
курсів іноземних валют, котирувань цінних паперів тощо) ;
- ідентифікація й моніторинг дотримання встановлених лімітів;
- аналіз можливих сценаріїв розвитку подій;
- підготовка загального опису ризикових позицій і звітування щодо них Правлінню, а у
разі потреби – Спостережній раді Банку;
- забезпечення координації з іншими підрозділами й сферами діяльності Банку.
- мінімізація ризиків, що виникають в процесі здійснення та супроводження активно пасивних операцій Банку.

Розділ III. Інформація про господарську діяльність емітента
3.1. Основними напрямками діяльності Банку є кредитування суб’єктів
господарювання та фізичних осіб (у тому числі приватних підприємців) за рахунок
залучення коштів підприємств, організацій, установ, населення та інших кредитних
ресурсів, касове та розрахункове обслуговування, здійснення операцій з цінними
паперами, випуск банківських платіжних карток і здійснення операцій з використанням
цих карток, виконання валютних та інших банківських операцій, передбачених Статутом
Банку та ліцензіями Національного банку України.
Характером операцій та предметом безпосередньої діяльності Банку є самостійне,
систематичне здійснення банківської діяльності, тобто залучення грошових коштів
фізичних і юридичних осіб та розміщення зазначених коштів від свого імені, на власних
умовах та на власний ризик, відкриття та ведення банківських (поточних та інших)
рахунків фізичних та юридичних осіб.
Відповідно до статуту та отриманих ліцензій Банк має право надавати наступні
банківські послуги:
1. Залучення у вклади (депозити) коштів та банківських металів від необмеженого кола
юридичних і фізичних осіб;
2. Відкриття та ведення поточних (кореспондентських) рахунків клієнтів, у тому числі
у банківських металах;
3. Розміщення залучених у вклади (депозити), у тому числі на поточні рахунки, коштів
та банківських металів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик.
4. Здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі
цінними паперами (уключаючи діяльність з управління цінними паперами, брокерську
діяльність, дилерську діяльність, андеррайтинг);
5. Здійснення валютних операцій:
- неторговельні операції з валютними цінностями;
- операції з готівковою іноземною валютою та чеками (купівля, продаж, обмін,
прийняття на інкасо), що здійснюються в касах і пунктах обміну іноземної валюти банків;
- операції з готівковою іноземною валютою (купівля, продаж, обмін), що
здійснюються в пунктах обміну іноземної валюти, які працюють на підставі укладених
банками агентських договорів з юридичними особами-резидентами;
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- ведення рахунків клієнтів (резидентів і 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
здійснення операцій за ними;
- залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України;
- залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках;
- торгівля іноземною валютою на валютному ринку України (за винятком операцій з
готівковою іноземною валютою та чеками (купівля, продаж, обмін), що здійснюються в
касах і пунктах обміну іноземної валюти банків і агентів);
- торгівля іноземною валютою на міжнародних ринках;
- залучення та розміщення банківських металів на валютному ринку України;
- залучення та розміщення банківських металів на міжнародних ринках;
- торгівля банківськими металами на валютному ринку України;
- торгівля банківськими металами на міжнародних ринках;
- валютні операції на валютному ринку України, які належать до фінансових послуг
згідно зі статтею 4 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання
ринків фінансових послуг» та не зазначені в абзацах другому-сімнадцятому розділу
другого Положення про порядок надання банкам і філіям іноземних банків генеральних
ліцензій на здійснення валютних операцій, затвердженого постановою Правління НБУ від
15.08.2011 №281;
- валютні операції на міжнародних ринках, які належать до фінансових послуг згідно зі
статтею 4 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків
фінансових послуг» та не зазначені в абзацах другому-сімнадцятому розділу другого
Положення про порядок надання банкам і філіям іноземних банків генеральних ліцензій
на здійснення валютних операцій, затвердженого постановою Правління НБУ від
15.08.2011 №281.
Банк має право надавати своїм клієнтам (крім банків) фінансові послуги, у тому числі
шляхом укладення з юридичними особами (комерційними агентами) агентських
договорів.
Банк, крім надання фінансових послуг, має право здійснювати також діяльність щодо:
1. Інвестицій;
2. Випуску власних цінних паперів;
3. Випуску, розповсюдження та проведення лотерей;
4. Зберігання цінностей або надання в майновий найм (оренду) індивідуального
банківського сейфа;
5. Інкасації коштів та перевезення валютних цінностей;
6. Ведення реєстрів власників іменних цінних паперів (крім власних акцій);
7. Надання консультаційних та інформаційних послуг щодо банківських та інших
фінансових послуг.
Протягом 1-го та 2-го кварталів 2013 р. Банк не розпочинав здійснювати нові види
діяльності та не припиняв здійснювати певні види діяльності.
3.2. До основних видів діяльності, за рахунок яких Банк отримав 10 або більше
відсотків доходу за 2-й квартал 2013 р. відносяться:
- розміщення залучених у вклади (депозити), у тому числі на поточні рахунки, коштів
та банківських металів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик (станом на
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01.07.2013 р.) склало 66,8% від загального обсягу доходів, що становить 141 894,2 тис.
грн., за попередніми розрахунками середня доходність – 14,7%;
- здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі
цінними паперами (включаючи діяльність з управління цінними паперами, брокерську
діяльність, дилерську діяльність, андеррайтинг), а також врахування векселів (станом на
01.07.2013р.) склало 17,3% від загального обсягу доходів, що становить 36 693,5 тис. грн.,
за попередніми розрахунками середня доходність – 12,2%.
Протягом 1-го та 2-го кварталів 2013 р. нових видів продуктів в Банку не було.
3.3. Протягом 1-го та 2-го кварталів 2013 р. змін в системі надання послуг не було.
3.4. На даний час АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» є універсальним Банком, який надає
широкий спектр послуг корпоративним і приватним клієнтам. Вид діяльності Банку за
КВЕД відноситься до виду «інші види грошового посередництва», тому діяльність Банку
не пов’язана з надходженням/постачанням сировини та комплектуючих.
3.5. Протягом 1-го та 2-го кварталів 2013 р. в Банку не було клієнтів, через яких було б
отримано 10 або більше відсотків доходу.
3.6. Протягом 1-го та 2-го кварталів 2013 р. Банк не здійснював спільну діяльність з
іншими підприємствами, установами, організаціями.
3.7. Протягом 1-го та 2-го кварталів 2013 р. Банк не отримував нові дозволи, ліцензії,
не продовжував та не анульовував існуючі.
3.8. Протягом 1-го та 2-го кварталів 2013 р. Банк не набував прав інтелектуальної
власності на певні об’єкти, а також не було об’єктів, щодо яких протягом цього періоду
права інтелектуальної власності припинили чинність.
3.9. Протягом 1-го та 2-го кварталів 2013 р. Банк не проводив науково-дослідну
діяльність.
3.10. Протягом 1-го та 2-го кварталів 2013 р. Банк не здійснював суттєвих капітальних
та/або фінансових інвестицій, що пов’язані з господарською діяльністю.
До основних капітальних інвестицій Банку протягом 2-го кварталу 2013 року можна
віднести інвестиції:
- на будівництво та капітальний ремонт – 956,8 тис. грн.;
- на придбання нематеріальних активів – 331,4 тис. грн., левова частка яких припала на
придбання модулів програмного забезпечення, а також модернізацію банкоматів;
- на придбання комп’ютерної та оргтехніки – 211,1 тис. грн.
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Розділ IV. Інформація про основні засоби емітента
4.1. Вартість основних засобів станом на початок 2013 року та на кінець 2-го кварталу
2013 року складає:
1.Основні засоби:
Будівлі

Комп’ютер
и та офісне
обладнання

Транспор
тні засоби

Вартість
01 січня 2013 року
30 червня 2013 року

168 555
169 223

253 720
249 390

18 129
18 208

64 208
62 653

Накопичена
амортизація
01 січня 2013 року
30 червня 2013 року

(30 952)
(32 541)

(241 085)
(237 570)

(14 830)
(15 324)

(54 612)
(54 846)

Залишкова вартість:
01 січня 2013 року
30 червня 2013 року

137 603
136 682

12 635
11 820

3 299
2 884

9 596
7 807

Меблі та Незавершене
інвентар будівництво
21 538
21 566

Усього
526 150
521 040

(341 479)
(340 281)

21 538
21 566

184 671
180 759

2. Інвестиційна нерухомість:
Балансова вартість на початок періоду
Балансова вартість на кінець періоду
Накопичена амортизація на початок періоду
Накопичена амортизація на кінець періоду
Чиста балансова вартість

2 квартал
2013 р.
164 049
172 195

151 251
164 049

(6 512)
(8 029)

(2 766)
(6 512)

164 166

157 537

2012 р.

Впродовж звітного кварталу основні засоби не переоцінювались. Зменшення
корисності не проводилось.
Методи амортизації та строки корисного використання не змінювались.
4.2. Для забезпечення потреб поточної діяльності Головного Банку в 1-му кварталі
2013 року Банком придбано дискову стійку, системний блок, ноутбук, введено в
експлуатацію п’ять пос-терміналів, що обліковувались на рахунку незавершених
капітальних інвестицій.
Для посилення виробничих потужностей встановлювалось додаткове обладнання на
діючих серверах та комп’ютерах. Проводились роботи по модернізації систем відеонагляду в трьох відділення м. Запоріжжя, в відділенні в м. Дніпрорудному,
м.Херсоні та м.Миколаєві.
На багатьох відділеннях в касових кабинах касирів встановлені сповіщувачі СТСМ100 для передачі сигналу на пульт централізованої охорони.
На протязі першого кварталу продовжувались розпочаті у минулих роках роботи по
дообладнанню модулями пам’яті та модернізації програмного забезпечення існуючих
банкоматів, роботи по оновленню програмного забезпечення проведено на шести
банкоматах м. Запоріжжя, м. Дніпрорудний, м. Львів. На 10 банкоматах Регіонального
відділення в м. Кременчук додатково встановлені жорсткі диски.
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Введено в експлуатацію ліфт пасажирський, закінчені роботи по влаштуванню
вентильованого фасаду шахти ліфта, замінено покриття навісу в приміщенні літ. Б1-2
будівля господарсько-побутова за адресою: м. Запоріжжя, вул. Сакко і Ванцетті, 3.
У 2-му кварталі 2013 року для виробничих потреб придбано комп’ютерне обладнання
та офісна техніка, а саме: п’ятнадцять маршрутизаторів, три модеми, два системних блока,
мережевий модуль, два багатофункціональних пристрої.
Обладнана системою відеоспостереження касова кабина касира у відділенні №7 м.
Суми. Встановлений кондиціонер на відділенні по бульвару Центральному у м.
Запоріжжя.
Встановлено та введено в експлуатацію два нові банкомати з функцією приймання
готівки по вул. Сталеварів, 7 та Хортицькому шосе, 30Б у м. Запоріжжя. На трьох
існуючих банкоматах проведені роботи по модернізації програмного забезпечення.
На двох діючих серверах встановлені додаткові модулі пам’яті та проведені роботи по
модернізації п’яти комп’ютерів.
Для забезпечення потреб Процесингового центру придбано джерело безперебійного
живлення потужністю 20кВА (18кВт). В приміщенні Регіонального відділення в м. Київ
проведені роботи по заміні приладів обліку та встановлено два нові лічильника
електроенергії.
Два інкасаційні автомобілі дообладнані автомобільними інкасаторськими сейфами та
сейфами тимчасового зберігання цінностей.
4.3. Витрати на поточний та капітальний ремонти та обслуговування основних засобів
у 2-му кварталі 2013 р. наростаючим підсумком з початку звітного року склали – 6 379
тис. грн.
Витрати на поточний та капітальний ремонти та обслуговання основних засобів за
аналогічний період, що передував звітному склали – 6 568 тис. грн.
4.4. Основні засоби на протязі 1-го та 2-го кварталів 2013 року в заставу не надавались.
4.5. Первісна вартість повністю амортизованих основних засобів, які продовжують
використовуватись складає 214 277 тис. грн.
Залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються – 3 876 тис.
грн.
Залишкова вартість основних засобів для продажу – 7 247 тис. грн.
4.6. За звітний період збільшено додатковий капітал за рахунок переоцінки вибувших
основних засобів на суму – 36 387,1 тис. грн.
Розподіл між учасниками Банку встановлюється відповідно до чинного законодавства.
4.7. Вартість незавершених капітальних інвестицій за I півріччя 2013 року:
- у будівництво приміщення Банку за адресою: м. Харків, вул. Громадянська, буд.
11/13 – 1 481 тис. грн.,
- в реконструкцію приміщення Регіонального відділення в м. Херсон – 2 тис. грн.,
- придбання обладнання, призначеного для заміни діючого – 98 тис. грн.
Авансові платежі для фінансування капітального будівництва за 2-й квартал 2013
року:
- юридичній особі - за проектування та монтаж пожежної сигналізації приміщення за
адресою: м. Харків, вул. Громадянська, буд. 11/13 - 28 тис. грн.,
- юридичній особі - за реконструкцію приміщення за адресою: м. Харків, вул.
Громадянська, буд. 11/13 – 503 тис. грн.
- юридичній особі - за монтаж транзитного водогону за адресою: м. Харків, вул.
Громадянська, буд. 11/13 - 3 тис. грн.
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- юридичній особі - за опалення підвалу, виготовлення і монтаж каркаса під димарі,
монтаж системи холодного водопостачання за адресою: м. Харків, вул. Громадянська, буд.
11/13 – 29 тис. грн.

Розділ V. Інформація про працівників емітента
5.1. Загальна кількість працівників по системі АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» станом на
кінець дня 30.06.2013 року складає 1103 особи, з яких:
- за основним місцем роботи – 1095 осіб;
- за сумісництвом – 8 осіб.
Із загальної кількості працівників на умовах неповного робочого часу – 38 осіб.
Кількість працюючих у представництві АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» у м.Київ дорівнює
23 особи, з яких:
- за основним місцем роботи – 18 осіб;
- за сумісництвом – 5 осіб.
Із загальної кількості працівників на умовах неповного робочого часу – 5 осіб.
Кількість працюючих у відділеннях АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» дорівнює 538 осіб, з
яких:
- за основним місцем роботи – 537 осіб;
- за сумісництвом – 1 особа.
Із загальної кількості працівників на умовах неповного робочого часу – 6 осіб.
Загальний фонд оплати праці штатних працівників Банку на кінець 2-го кварталу 2013
року – 32 440,0 тис. грн.,
в т. ч. Головний банк з відділеннями на території Запоріжжя - 22 534,6 тис.грн.,
інші територіальні підрозділи- 9 397,7 тис. грн.,
представництво у м.Київ - 507,7 тис.грн.
5.2. У звітному періоді відсутні будь-які правочини чи зобов’язання АКБ
«ІНДУСТРІАЛБАНК», що стосуються можливості участі працівників Банку у його
статутному капіталі.

Розділ VІ. Основні дані про органи та посадових осіб емітента
Органами управління АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" є загальні збори учасників Банку,
Спостережна рада Банку, Правління Банку. Органом контролю Банку є Ревізійна комісія.
6.1. Протягом 1-го кварталу 2013 р. змін в компетенції органів АКБ
«ІНДУСТРІАЛБАНК», їх персональному складі відповідно до Статуту та внутрішніх
положень Банку не відбувалось.
У 2-му кварталі 2013 р. відбулись наступні зміни:
- згідно протоколу №01 від 12.04.2013 річними загальними зборами учасників АКБ
“ІНДУСТРІАЛБАНК” прийняті рішення про:
1) встановлення кількісного складу Спостережної ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» у
кількості 6 осіб;
2) припинення (звільнення) достроково 12 квітня 2013 року повноважень Голови та
членів Спостережної ради Банку, а саме:
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Голови Спостережної ради Сацького В.А.
Членів Спостережної ради: Лазні А.В.; Абдінова А.Т.; Василенка С.К.; Герасименка А.
Л.; Горака О.В.; Дворецького І. В.; Рабцуна О. І.; SOLDATENKO MYKOLA Солдатенка
М.
3) обрання (призначення) з 13 квітня 2013 року терміном на три роки членами
Спостережної ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» учасників Банку:
1. Абдінова Артура Тазахановича;
2. Горака Олексія Володимировича;
3. Дворецького Ігоря Володимировича;
4. Лазню Артема Васильовича;
5.Рабцуна Олександра Івановича;
6. Сацького Віталія Антоновича;
4) обрання (призначення) з 13 квітня 2013 року терміном на три роки Головою
Спостережної ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» - учасника Банку Сацького Віталія
Антоновича;
5) припинення (звільнення) достроково 12 квітня 2013 року повноважень Голови та
членів Ревізійної комісії Банку, а саме:
Голови Ревізійної комісії Белеуша Анатолія Васильовича – учасника Банку;
Членів Ревізійної комісії:
Пушкарьової Тамари Володимирівни - представника учасника Банку ТзДВ ДТ
«Запоріжсталь – Інвест»;
Кузнецової Марини Анатоліївни - учасника Банку
6) обрання (призначення) з 13 квітня 2013 року терміном на три роки членами
Ревізійної комісії АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» учасників Банку:
1.Белеуша Анатолія Васильовича;
2. Микитюка Олександра Івановича;
3. Редько Катерину Олександрівну;
7) обрання (призначення) з 13 квітня 2013 року терміном на три роки Головою
Ревізійної комісії АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» - учасника Банку Белеуша Анатолія
Васильовича;
Також річними загальними зборами учасників Банку у зв’язку зі змінами до Закону
України «Про банки та банківську діяльність» та Закону України «Про систему
гарантування вкладів фізичних осіб» були затверджені зміни та доповнення до Статуту
АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» шляхом викладення його у новій редакції, зміни до
Положення про Спостережну раду АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК” шляхом викладення його у
новій редакції, зміни до Положення про Правління АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК” шляхом
викладення його у новій редакції;
- згідно протоколу №14 від 13.04.2013 Спостережною радою АКБ
“ІНДУСТРІАЛБАНК” прийнято рішення про обрання члена Спостережної ради АКБ
“ІНДУСТРІАЛБАНК” Лазні Артема Васильовича Заступником Голови Спостережної
ради;
- згідно протоколу №20 від 21.06.2013 Спостережною радою АКБ
“ІНДУСТРІАЛБАНК” прийняті рішення про:
1) призначення (обрання) Гребінського Леоніда Андрійовича з 23.06.2013 Головою
Правління АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» на наступний термін чотири роки;
2) припинення 22.06.2013, у зв’язку із закінченням терміну, повноваження члена
Правління Ладиженської Маргарити Володимирівни;
3) обрання (призначення) з 23.06.2013 Правління АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» на термін
чотири роки у складі:
- Самардак Григорій Вікторович;
- Марковський Олександр Вікторович;
- Гребешкова Тамара Василівна;
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- Потамаха Валентина Миколаївна;
- Жвалюк Віктор Романович.
При заповнені даних колонки "Розмір частки (паю), що належить посадовій особі (грн)
через афілійованих осіб таблиці "Основні дані про посадових осіб емітента" Банком
використано визначення афілійованих осіб Закону України "Про акціонерні товариства".
При визначенні розміру часток, належних посадовим особам у статутному капіталі
Банку, та відсотка, який становлять акції у статутному капіталі Банку, враховується пряме
та опосередковане (через афілійованих осіб) володіння акціями Банку.
При визначенні відсотку голосів у вищому органі емітента за акціями, належними
посадовій особі, у загальній кількості голосів, Банком враховується розмір частки
посадової особи в Банку у прямому володінні.
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Основні дані про посадових осіб емітента

Прізвище,
ім'я та по
батькові
фізичної
особи або
повне
найменування
юридичної
особи

Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ для юридичних
осіб - резидентів
або
ідентифікаційний
код з
торговельного,
судового або
банківського
реєстру країни, де
офіційно
зареєстрований
іноземний суб'єкт
господарської
діяльності, - для
юридичних осіб нерезидентів

Посада
(кількість
років на
посаді)

Рік
народження*

1

2

3

4

Сацький Віталій
Антонович

Розмір частки (паю), що належить
посадовій особі (грн)

Голова
Спостережної
ради (15
років)

5
вища
технічна,
1930 кандидат
технічних
наук

-

Заступник
Голови
Спостережної
ради (1 рік)

вища
економічна,
1974
магістр з
фінансів

Дворецький Ігор
Володимирович

Член
Спостережної
ради (15
років)

1963

Абдінов Артур
Тазаханович

Член
Спостережної
ради (12

вища
1959 юридична,
вища

Лазня Артем
Васильович

-

у прямому
воло-дінні

через
афілі-йованих
осіб

разом

6

7

8

Освіта*

вища
технічна

9020679.92

-

9020679.92

Відсоток,
який
становлять
акції
(частка,
пай) у
статутному
(складеному,
пайовому)
капіталі
емітента

Відсоток
голосів у
вищому
органі
емітента за
акціями
(часткою,
паєм),
належними
посадовій
особі, у
загальній
кількості
голосів

Кількість
акцій
емітента,
які можуть
бути
придбані
посадовою
особою в
результаті
здійснення
прав за
належними
їй
опціонами
емітента
(шт.)**

Посада в інших
юридичних
особах (із
зазначенням їх
повного
найменування та
ідентифікаційного
коду за ЄДРПОУ)

9

10

11

12

1.4842

1.4842

- -

5228691.72

-

5228691.72

0.8603

0.8603

член Спостережної
ради ПАТ "КБ
"ХРЕЩАТИК", код
ЄДРПОУ 19364259;
член Спостережної
ради АБ "ЕкспресБанк", код ЄДРПОУ
20053145

24181631.60

2398146.80

26579778.40

4.3731

3.9786

- -

26550352.64

-

26550352.64

4.3683

4.3683

Голова
- Спостережної ради
АБ "Експрес-Банк",
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років)

економічна

код ЄДРПОУ
20053145; член
Спостережної ради
ПАТ "КБ
"ХРЕЩАТИК", код
ЄДРПОУ 19364259

0.0000

член Спостережної
ради ПАТ "КБ
"ХРЕЩАТИК", код
ЄДРПОУ 19364259;
член Ревізійної
комісії ПрАТ
- "АПТЕКИ
ЗАПОРІЖЖЯ", код
ЄДРПОУ 01977334;
голова Ревізійної
комісії ПрАТ ФФ
"ВІОЛА", код
ЄДРПОУ 01973472

6.4356

4.1177

виконавчий
директор ТДВ "СК
Роксолана", код
ЄДРПОУ 30001181

274915.69

0.0452

0.0452

- -

-

-

-

- -

Горак Олексій
Володимирович

Член
Спостережної
ради (10
місяців)

1976

Рабцун
Олександр
Іванович

-

Член
Спостережної
ради (10
місяців)

вища
1962
економічна

25026997.10

14088523.54

39115520.64

Гребінський
Леонід
Андрійович

-

Голова
Правління (7
років)

1965

вища
економічна

274889.37

26.32

Самардак
Григорій
Вікторович

-

Член
Правління (7
років)

1971

вища
економічна

-

-

вища
юридична

3.29

-

3.29

0.0000

-

-

-

-

-

викладач
"Класичного
приватного
університету"
("КПУ"), код
ЄДРПОУ 19278502

вища
економічна

-

-

-

-

-

- -

вища
економічна

-

-

-

-

-

- -

Марковський
Олександр
Вікторович

-

Член
Правління
(10 років)

вища
економічна,
1962 кандидат
економічних
наук

Гребешкова
Тамара
Василівна

-

Член
Правління
(13 років)

1960

Потамаха
Валентина
Миколаївна

-

Член
Правління
(10 років)

1950
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Жвалюк Віктор
Романович

Белеуш
Анатолій
Васильович

-

Член
Правління (1
тиждень)

-

Голова
Ревізійної
комісії (14
років)

Редько Катерина
Олександрівна

Микитюк
Олександр
Іванович

-

Член
Ревізійної
комісії (2
місяці)

Член
Ревізійної
комісії (2
місяці)

вища
юридична,
1950 кандидат
юридичних
наук

1950

1977

1976

вища
економічна

вища
економічна

вища
економічна

-

12238.80

3.29

3.29

-

-

-

-

-

12238.80

3.29

3.29

-

0.0020

0.0000

0.0000

-

- -

0.0020

радник з питань
бухгалтерського
обліку та податкової
звітності ТОВ
"ВітаЦентр", код
ЄДРПОУ 35183119

0.0000

начальник відділу
оцінки
інвестиційних
проектів управління
оцінки кредитних
ризиків
департаменту ризикменеджменту АБ
"Експрес-Банк", код
ЄДРПОУ 20053145;
- член Наглядової
Ради ПАТ "ЗНВКІФ
"УКРАЇНСЬКІ
ПОРТФЕЛЬНІ
ІНВЕСТИЦІЇ", код
ЄДРПОУ 37568765;
член Ревізійної
комісії ПрАТ
"ЗАПОРІЖСТАЛЬАГ", код ЄДРПОУ
24511691

0.0000

заступник
начальника відділу
оцінки
інвестиційних
проектів управління
оцінки кредитних
ризиків
департаменту ризикменеджменту АБ
"Експрес-Банк", код
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ЄДРПОУ 20053145

АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» не має дочірніх або залежних підприємств, відповідно посадові особи Банку не мають участі у дочірніх або
залежних підприємствах.
Дані про участь посадових осіб емітента в дочірніх/залежних підприємствах емітента

Прізвище, ім'я
та по батькові
фізичної особи
або повне
найменування
юридичної
особи

1

Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ для юридичних осіб
- резидентів або
ідентифікаційний
код з
торговельного,
судового або
банківського
реєстру країни, де
офіційно
зареєстрований
іноземний суб'єкт
господарської
діяльності, - для
юридичних осіб нерезидентів
2

Посада в
емітента

Повне
найменування
дочірнього/
залежного
підприємства

3

4

Відсоток
голосів у
Відсоток,
Розмір
який
вищому
частки (паю)
органі
становлять
посадової
акції (частка, дочірнього/
особи у
залежного
пай)
статутному
посадової
підприємства
(складеному,
за акціями
особи у
пайовому)
статутному
(часткою,
капіталі
паєм), що
(складеному,
дочірнього/
пайовому)
належать
залежного
посадовій
капіталі
підприємства
дочірнього/
особі, у
емітента
загальній
залежного
(грн)
підприємства
кількості
голосів
5

6

7

Кількість
акцій
дочірнього/
залежного
підприємства,
які можуть
бути придбані
посадовою
особою в
результаті
здійснення
прав за
належними їй
опціонами
дочірнього/
залежного
підприємства*
8

6.4. Ухвалою господарського суду Полтавської області, адреса: 36014, м. Полтава, вул. Зигіна, 1, від 15.07.2011 р. порушено провадження
у справі N 18/1995/11 про банкрутство приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "Партнер", код ЄДРПОУ 13958383. Голова
Правління Гребінський Л.А. був учасником товариства.
Непогашених судимостей за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності, посадові
особи Банку не мають.
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Розділ VІІ. Інформація про засновників, учасників (акціонерів) та власників істотної участі емітента
7.1. Загальна кількість учасників АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» на кінець дня 30.06.2013 р. складає 2 244 особи. Кількість власних акцій, які
перебувають в обігу на кінець дня 30.06.2013 р. - 184 741 050 штук.
При заповнені даних колонки "Розмір частки (паю), що належить власнику істотної участі через афілійованих осіб" Таблиці "Власники
істотної участі емітента станом на останнє число звітного періоду" Банком використано визначення афілійованих осіб Закону України "Про
акціонерні товариства".
При визначенні розміру часток, належних власникам істотної участі у статутному капіталі Банку, та відсотка, який становлять акції у
статутному капіталі Банку, враховується пряме та опосередковане (через афілійованих осіб) володіння акціями Банку.
При визначенні відсотку голосів у вищому органі емітента за акціями, належними власникам істотної участі у загальній кількості голосів,
Банком враховується розмір частки власників істотної участі в Банку у прямому володінні.
Місцезнаходження Страхового товариства з додатковою відповідальністю «Захід-Резерв»: 78200, Україна, Івано-Франківська область, м.
Коломия, вул. С.Петлюри,13.
Власники істотної участі емітента станом на останнє число звітного періоду

Повне найменування юридичної особи власника істотної участі або зазначення "фізична особа"

Ідентифікаційний код за
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17.1884
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Розділ VІІІ. Інформація про правочини з власниками істотної участі, членами
наглядової ради або членами виконавчого органу, іншими афілійованими особами
8.1. Протягом 1-го та 2-го кварталів 2013 р. між АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» та
зазначеними у цьому розділі особами укладені наступні угоди (інформацію наведено
відповідно до вимог глави 10 Закону України "Про банки і банківську діяльність"):
- договір добровільного страхування наземного транспорту від 11.01.2013 р. з
юридичною особою на суму 79 745,00 грн.;
- договір добровільного страхування майна від 21.01.2013 р. з юридичною особою на
суму 16 353,52 грн.;
- договір добровільного страхування майна від 21.01.2013 р. з юридичною особою на
суму 16 353,52 грн.;
- договір добровільного страхування майна від 21.01.2013 р. з юридичною особою на
суму 600 000,00 грн.;
- договір добровільного страхування майна від 21.01.2013 р. з юридичною особою на
суму 600 000,00 грн.;
- договір добровільного страхування майна від 25.01.2013 р. з юридичною особою на
суму 487 228,38 грн.;
- договір добровільного страхування майна від 25.01.2013 р. з юридичною особою на
суму 487 228,38 грн.;
- договір добровільного страхування фінансових ризиків від 31.01.2013 р. з
юридичною особою на суму 3 200 800,95 грн.;
- договір добровільного страхування фінансових ризиків від 31.01.2013 р. з
юридичною особою на суму 33 923 269,42 грн.;
- договір добровільного страхування фінансових ризиків від 31.01.2013 р. з
юридичною особою на суму 29 904 066,85 грн.;
- договір добровільного страхування майна від 21.02.2013 р. з юридичною особою на
суму 2 254 745,78 грн.;
- договір добровільного страхування майна від 21.02.2013 р. з юридичною особою на
суму 2 254 745,78 грн.;
- договір добровільного страхування майна від 21.02.2013 р. з юридичною особою на
суму 33 397,00 грн.;
- договір добровільного страхування майна від 21.02.2013 р. з юридичною особою на
суму 33 397,00 грн.;
- договір добровільного страхування майна від 01.03.2013 р. з юридичною особою на
суму 30 500,00 грн.;
- договір добровільного страхування майна від 01.03.2013 р. з юридичною особою на
суму 30 500,00 грн.;
- договір добровільного страхування майна від 07.03.2013 р. з юридичною особою на
суму 1 859,00 грн.;
- договір добровільного страхування майна від 07.03.2013 р. з юридичною особою на
суму 1 859,00 грн.;
- договір добровільного страхування наземного транспорту від 14.03.2013 р. з
юридичною особою на суму 193 636,82 грн.;
- договір добровільного страхування майна від 15.03.2013 р. з юридичною особою на
суму 18 691,62 грн.;
- договір добровільного страхування майна від 15.03.2013 р. з юридичною особою на
суму 18 691,62 грн.;
- договір добровільного страхування майна від 15.03.2013 р. з юридичною особою на
суму 500 000,00 грн.;
- договір добровільного страхування майна від 15.03.2013 р. з юридичною особою на
суму 500 000,00 грн.;
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- договір добровільного страхування наземного транспорту від 28.03.2013 р. з
юридичною особою на суму 165 016,28 грн.;
- договір обов`язкового особистого страхування від 28.03.2013 р. з юридичною особою
на суму 5 712 000,00 грн.;
- договір добровільного страхування майна від 29.03.2013 р. з юридичною особою на
суму 10 736 622,88 грн.;
- договір добровільного страхування майна від 29.03.2013 р. з юридичною особою на
суму 10 736 622,88 грн.;
- договір добровільного страхування майна від 11.04.2013 р. з юридичною особою на
суму 662 770,27 грн.;
- договір добровільного страхування майна від 11.04.2013 р. з юридичною особою на
суму 662 770,27 грн.;
- договір добровільного страхування майна від 12.04.2013 р. з юридичною особою на
суму 3 200,00 грн.;
- договір добровільного страхування майна від 12.04.2013 р. з юридичною особою на
суму 3 200,00 грн.;
- договір добровільного страхування майна від 15.04.2013 р. з юридичною особою на
суму 11 832,00 грн.;
- договір добровільного страхування майна від 15.04.2013 р. з юридичною особою на
суму 11 832,00 грн.;
- договір добровільного страхування майна від 15.04.2013 р. з юридичною особою на
суму 70 000,00 грн.;
- договір добровільного страхування майна від 15.04.2013 р. з юридичною особою на
суму 70 000,00 грн.;
- договір добровільного страхування майна від 19.04.2013 р. з юридичною особою на
суму 25 850,00 грн.;
- договір добровільного страхування майна від 19.04.2013 р. з юридичною особою на
суму 25 850,00 грн.;
- договір добровільного страхування майна від 19.04.2013 р. з юридичною особою на
суму 10 340,00 грн.;
- договір добровільного страхування майна від 19.04.2013 р. з юридичною особою на
суму 10 340,00 грн.;
- договір добровільного страхування майна від 19.04.2013 р. з юридичною особою на
суму 18 300,00 грн.;
- договір добровільного страхування майна від 19.04.2013 р. з юридичною особою на
суму 18 300,00 грн.;
- договір добровільного страхування майна від 19.04.2013 р. з юридичною особою на
суму 18 300,00 грн.;
- договір добровільного страхування майна від 19.04.2013 р. з юридичною особою на
суму 18 300,00 грн.;
- договір добровільного страхування наземного транспорту від 07.05.2013 р. з
юридичною особою на суму 42 520,00 грн.;
- договір добровільного страхування майна від 07.05.2013 р. з юридичною особою на
суму 32 678,19 грн.;
- договір добровільного страхування майна від 07.05.2013 р. з юридичною особою на
суму 32 678,19 грн.;
- договір добровільного страхування майна від 07.05.2013 р. з юридичною особою на
суму 700 000,00 грн.;
- договір добровільного страхування майна від 07.05.2013 р. з юридичною особою на
суму 700 000,00 грн.;
- договір добровільного страхування наземного транспорту від 14.06.2013 р. з
юридичною особою на суму 90 341,35 грн.;
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- договір оренди від 01.06.2013 р. з юридичною особою на суму 51 000,00 грн.;
- договір строкового вкладу від 06.02.2013 р. з юридичною особою на суму 861 000,00
дол. США під 6% річних;
- договір строкового вкладу від 06.02.2013 р. з юридичною особою на суму 400 000,00
дол. США під 6% річних;
- договір застави майнових прав, в якому власник істотної участі виступав майновим
поручителем за активною операцією іншої особи від 06.02.2012 р. на суму 861 000,00 дол.
США;
- договір строкового вкладу від 08.01.2013 р. з юридичною особою на суму 1 000,00
грн. під 7% річних;
- договір строкового вкладу від 08.01.2013 р. з юридичною особою на суму 49 000,00
грн. під 7% річних;
- договір РКО від 29.03.2013 р. з юридичною особою на суму 321 099,79 грн. під 0,501,50% річних;
- договір РКО від 29.03.2013 р. з юридичною особою на суму 45,13 дол. США під 0,501,50% річних;
- договір РКО від 03.04.2013 р. з юридичною особою на суму 3 974,95 грн. під 0,501,50% річних;
- договір депозитного вкладу від 14.02.2013 р. з фізичною особою на суму 700 000,00
дол. США під 4,25% річних;
- договір депозитного вкладу від 14.03.2013 р. з фізичною особою на суму 650 000,00
дол. США під 3,75% річних;
- договір депозитного вкладу від 24.01.2013 р. з фізичною особою на суму 101 000,00
дол. США під 8,25% річних;
- договір депозитного вкладу від 28.01.2013 р. з фізичною особою на суму 100 000,00
грн. під 14,5% річних;
- договір депозитного вкладу від 11.02.2013 р. з фізичною особою на суму 40 000,00
дол. США під 3,75% річних;
- договір депозитного вкладу від 21.02.2013 р. з фізичною особою на суму 435 000,00
дол. США під 7,375% річних;
- договір відкриття карткового рахунку від 11.02.2013 р. з фізичною особою на суму
0,00 дол. США під 0,05% річних;
- договір депозитного вкладу від 28.03.2013 р. з фізичною особою на суму 500 000,00
дол. США під 7,5% річних;
- договір депозитного вкладу від 28.03.2013 р. з фізичною особою на суму 1 015 000,00
дол. США під 7,5% річних;
- договір депозитного вкладу від 13.02.2013 р. з фізичною особою на суму 10 000,00
дол. США під 7,25% річних;
- договір відкриття карткового рахунку від 13.02.2013 р. з фізичною особою на суму
0,00 дол. США під 0,5% річних;
- кредитний договір від 19.03.2013 р. з фізичною особою на суму 700 000,00 грн. під
18,0% річних;
- договір депозитного вкладу від 21.02.2013 р. з фізичною особою на суму 2 000 000,00
грн. під 19,5% річних;
- договір депозитного вкладу від 11.03.2013 р. з фізичною особою на суму 1 786 810,00
грн. під 19,5% річних;
- договір депозитного вкладу від 11.03.2013 р. з фізичною особою на суму 345 480,00
дол. США під 7,5% річних;
- договір депозитного вкладу від 13.02.2013 р. з фізичною особою на суму 55,65 XAU
під 3,2% річних;
- договір депозитного вкладу від 12.02.2013 р. з фізичною особою на суму 134 761,00
грн. під 18,0% річних;
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- договір депозитного вкладу від 22.01.2013 р. з фізичною особою на суму 1 281 367,00
грн. під 21,25% річних;
- договір депозитного вкладу від 25.03.2013 р. з фізичною особою на суму 10 550,00
дол. США під 5,25% річних;
- договір відкриття карткового рахунку від 13.02.2013 р. з фізичною особою на суму
0,00 грн. під 1,0% річних;
- договір депозитного вкладу від 31.01.2013 р. з фізичною особою на суму 505,12 дол.
США під 4,75% річних;
- договір депозитного вкладу від 25.03.2013 р. з фізичною особою на суму 200 000,00
грн. під 17,0% річних;
- договір депозитного вкладу від 11.03.2013 р. з фізичною особою на суму 3 487 855,00
грн. під 19,7% річних;
- договір депозитного вкладу від 25.03.2013 р. з фізичною особою на суму 600 000,00
грн. під 19,25% річних;
- договір депозитного вкладу від 14.03.2013 р. з фізичною особою на суму 130 000,00
дол. США під 5,375% річних;
- договір депозитного вкладу від 14.03.2013 р. з фізичною особою на суму 170 000,00
дол. США під 7,0% річних;
- договір відкриття карткового рахунку від 15.03.2013 р. з фізичною особою на суму
0,00 євро під 0,5% річних;
- договір депозитного вкладу від 11.02.2013 р. з фізичною особою на суму 7 000,00
дол. США під 3,5% річних;
- договір депозитного вкладу від 11.02.2013 р. з фізичною особою на суму 15 419,00
дол. США під 7,25% річних;
- договір відкриття карткового рахунку від 14.03.2013 р. з фізичною особою на суму
0,00 грн. під 2% річних;
- договір депозитного вкладу від 11.02.2013 р. з фізичною особою на суму 200 000,00
грн. під 19% річних;
- договір депозитного вкладу від 01.04.2013 р. з фізичною особою на суму 51 000,00
грн. під 17,5% річних;
- договір депозитного вкладу від 11.04.2013 р. з фізичною особою на суму 720 000,00
дол. США під 7,5% річних;
- договір депозитного вкладу від 11.04.2013 р. з фізичною особою на суму 600 000,00
євро під 6,0% річних;
- договір депозитного вкладу від 11.04.2013 р. з фізичною особою на суму 20 000,00
дол. США під 3,875% річних;
- договір депозитного вкладу від 15.04.2013 р. з фізичною особою на суму 600 000,00
дол. США під 3,75% річних;
- договір відкриття карткового рахунку від 10.06.2013 р. з фізичною особою на суму
0,00 грн. під 2,0% річних;
- договір депозитного вкладу від 17.06.2013 р. з фізичною особою на суму 468 000,00
дол. США під 3,75% річних;
- договір відкриття карткового рахунку від 25.06.2013 р. з фізичною особою на суму
0,00 грн. під 1,0% річних;
- договір депозитного вкладу від 11.04.2013 р. з фізичною особою на суму 660 000,00
євро під 5,5% річних;
- договір депозитного вкладу від 11.04.2013 р. з фізичною особою на суму 1 500 000,00
дол. США під 7,5% річних;
- договір відкриття карткового рахунку від 16.04.2013 р. з фізичною особою на суму
0,00 грн. під 1,0% річних;
- договір депозитного вкладу від 21.05.2013 р. з фізичною особою на суму 603,53 дол.
США під 4,75% річних;
30

- договір відкриття карткового рахунку від 06.06.2013 р. з фізичною особою на суму
0,00 євро під 0,5% річних;
- договір відкриття карткового рахунку від 06.06.2013 р. з фізичною особою на суму
0,00 євро під 0,5% річних;
- договір депозитного вкладу від 10.06.2013 р. з фізичною особою на суму 100 000,00
євро під 5,5% річних;
- договір депозитного вкладу від 10.06.2013 р. з фізичною особою на суму 100 000,00
євро під 5,5% річних;
- договір депозитного вкладу від 25.06.2013 р. з фізичною особою на суму 200 000,00
грн. під 19% річних;
- договір оренди від 20.03.2013 р. з фізичною особою на суму 166 800,00 грн.;
- договір оренди від 20.03.2013 р. з фізичною особою на суму 136 200,00 грн.;
- отримання нотаріальних послуг від фізичної особи-нотаріуса на суму 13 515,00 грн.;
- договори на виконання повноважень з членами Спостережної ради Банку від
13.04.2013 р. відповідно до вимог діючого законодавства;
- контракт на виконання повноважень з членом Правління від 23.06.2013 р. відповідно
до вимог діючого законодавства;
- договори на виконання повноважень з Головою та членами Ревізійної комісії від
13.04.2013 р. відповідно до вимог діючого законодавства.
Сумою договорів на відкриття карткових рахунків та РКО є сума залишку на кінець
звітного періоду на відповідному рахунку клієнта,
сумою договорів страхування є страхова сума.
Відносини між Банком та зазначеними у цьому розділі особами в частині надання
банківських послуг базуються на стандартних умовах за діючими в Банку процентними
ставками. Угоди з ними не передбачають більш сприятливі умови, ніж угоди, укладені з
іншими особами.
8.2. Відносини між Банком та його афілійованими особами в частині надання
банківських послуг базуються на стандартних умовах за діючими в Банку процентними
ставками. Угоди з ними не передбачають більш сприятливі умови, ніж угоди, укладені з
іншими особами.
Доля депозитів афілійованих осіб в депозитному портфелі фізичних осіб Банку станом
на кінець дня 30.06.2013 р. складає 1,40%.
Оцінка активів та зобов`язань афілійованих осіб здійснюється за справедливою
вартістю фінансових інструментів. Для оцінки справедливої вартості фінансових
інструментів Банк використовує методи аналізу ринкових умов та дисконтування
майбутніх грошових потоків. Станом на кінець дня 30.06.2013 р. кредиторська
заборгованість за операціями із афілійованими особами склала 266,00 грн., дебіторської
заборгованості немає.

Розділ ІХ. Інформація про судові процеси, процедури досудового врегулювання
спору, виплати штрафних санкцій
9.1. У 1-му та 2-му кварталах 2013 р. судових процесів, процедур досудового
врегулювання спору які окремо або сукупно включають вимоги на суму 10 або більше
відсотків сумарних активів чи сумарного обсягу реалізації Банку, у яких учасником
виступає Банк, його відокремлені підрозділи, члени Спостережної ради чи Правління, інші
посадові особи Банку та які стосуються господарської або фінансової діяльності Банку,
порушено не було.
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Інформація про провадження у справах про банкрутство, що розглядались у І півріччі
2013 року.
- Державне підприємство "Зірненський спиртовий завод". 10.02.2006 року
господарським судом Рівненської області порушено провадження у справі №9/10 „Про
банкрутство ДП „Зірненський спиртовий завод”, розмір кредиторських вимог АКБ
«ІНДУСТРІАЛБАНК», включених до реєстру кредиторів, не погашених перед банком
становить - 394 040,86 грн. Справа знаходиться на стадії розпорядження майном
боржника.
- ПВКФ "Норд". 20.01.2005 року господарським судом Рівненської області порушено
провадження у справі про банкрутство ПВКФ "Норд". Сума кредиторських вимог АКБ
«ІНДУСТРІАЛБАНК», включених до реєстру кредиторів, непогашених перед банком,
становить 929 707,29 грн. Справа знаходиться на стадії ліквідаційної процедури.
- ВАТ "Здолбунівський завод продовольчих товарів". 14.07.2011 року господарським
судом Рівненської області порушено провадження у справі про банкрутство ВАТ
«Здолбунівський завод продовольчих товарів". Розмір заявлених кредиторських вимог, не
погашених перед банком, складає 41 278,97 грн. Справа знаходиться на стадії
ліквідаційної процедури.
- ТОВ «Літа». 07.09.2009 року господарським судом Херсонської області порушено
провадження у справі про банкрутство ТОВ «Літа». Розмір заявлених кредиторських
вимог, не погашених банку, складає 3 141 603,00 грн. Справа знаходиться на стадії
ліквідаційної процедури.
- ТОВ «Злагода+». 23.05.2007 року господарським судом Чернігівської області
порушено провадження у справі про банкрутство ТОВ «Злагода+». Розмір кредиторських
вимог банку, включених до реєстру кредиторів та не погашених перед банком, 9 824
755,15 грн. Справа знаходиться на стадії ліквідаційної процедури.
- ЗАТ «Фастівський комбінат хлібопродуктів». 19.05.2010 року господарським судом
Київської області порушено провадження у справі про банкрутство ЗАТ «Фастівський
комбінат хлібопродуктів». Розмір заявлених кредиторських вимог банку, включених до
реєстру кредиторів та непогашених перед банком, становить 223 621,02 грн. Справа
знаходиться на стадії ліквідаційної процедури.
- ЗАТ «Термо». 21.08.2010 року господарським судом Луганської області порушено
провадження у справі про банкрутство ЗАТ «Термо». Розмір кредиторських вимог банку,
включених до реєстру кредиторів та не погашених перед банком, складає
8 350 270, 63 грн., додатково заявлено поточні вимоги на суму 2 250 835,00 грн.
Справа знаходиться на стадії ліквідаційної процедури.
- ПП «Маршал». 06.03.2012 року господарським судом Луганської області порушено
провадження у справі про банкрутство ПП «Маршал». Розмір кредиторських вимог банку,
включених до реєстру кредиторів, 824 689, 76 грн. 30.04.2013 року господарським судом
винесено ухвалу про ліквідацію товариства та припинення провадження у справі.
- ЗАТ ФГ «Страхові традиції». Господарським судом Луганської області порушено
провадження у справі про банкрутство ЗАТ ФГ «Страхові традиції». Розмір заявлених
кредиторських вимог банку, включених до реєстру кредиторів, 240 879, 91 грн. Справа
знаходиться на стадії ліквідаційної процедури
- ПАТ «Сумихімпром». 24.10.2011 року господарським судом Сумської області
порушено справу про банкрутство ВАТ «Сумихімпром». 12.03.2012 року Банком було
заявлено кредиторські вимоги у сумі 158 385 610,60 гривень, які було включено судом до
реєстру вимог кредиторів та які не погашені перед банком. Справа знаходиться на стадії
процедури санації.
- Галаган Тетяна Олександрівна. 08 липня 2009 року ухвалою господарського суду
Харківської області порушено провадження у справі про банкрутство СПД Галаган
Тетяни Олександрівни. Галаган Т.О. визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну
процедуру. Сума кредиторських вимог Банку, внесена судом до реєстру вимог кредиторів
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та які не погашені перед банком 269 792,24 грн. Справа знаходиться на стадії
ліквідаційної процедури.
У 1-му та 2-му кварталах 2013 року судових процесів та процедур досудового
врегулювання спору, у яких сторонами виступають, з одного боку, Банк, а з іншого боку посадові особи, або дочірні підприємства, або афілійовані особи Банку та переслідують у
судовому спорі інтереси, протилежні інтересам Банку, не було.
9.2. За звітний період Банком сплачено штрафних санкцій: штрафи, пені, що сплачені
Банком самостійно - 19,25 грн.; штрафи, пені, що сплачені, застосовані до Банку - 3 294,64
грн., зобов’язання за несплаченими податками за результатом перевірки – 2 040,00 грн., а
саме: 5.03 грн. - телекомунікаційні послуги пеня згідно акту-рахунку №
8200009922977103 від 31.12.2012 р., дог. № 2297710 від 01.04.2006 р.(без ПДВ); 0.06 грн. плата пені за реактивну електроенергію згідно рах. № 9975065898 від 08.01.2013 р., дог. №
2673 від 03.11.2011 р. (без ПДВ); 1.11 грн. - сплата пені згідно договору оренди за період з
01.01.2012 р. по 31.10.2012 р. згідно рах. № ІЕ0000000165 від 07.12.2012 р., дог. № 13/09
від 04.06.2009 р. (без ПДВ); 0.02 грн. - пеня січень 2013 р. згідно рах. № 31175016/1/2 від
15.01.2013 р., дог. № 31175 від 05.05.2009 р. (без ПДВ); 0.08 грн. - несвоєчасне виконання
грош. зобов`язань Л/С 1688 згідно рах. № 11/5168 від 21.01.2013 р., дог. № 1688 від
19.12.2005 р. (без ПДВ); 0.41 грн. - пеня Л/С 1688 згідно рах. № 11/5167 від 21.01.2013 р.,
дог. № 1688 від 19.12.2005 р. (без ПДВ); 2 040.00 грн. - сплата грошових зобов`язань за
актом перевірки від 08.01.2013 р. №12/29-0/13857564 згідно ППР № 0000040029 від
22.01.2013 р.; 1.01 грн. - плата пені згідно рах. № 115 від 21.01.2013 р., дог. № 12/02-3403К від 29.05.2009 р. (без ПДВ); 1.00 грн. - пеня О/Р 120193391 згідно акту- рах. №
0011364/4 від 31.01.2013 р. (без ПДВ); 12.00 грн. - перерахування штрафу в розмірі 3% від
суми заниженого ПДВ за жовтень 2012 р.; 7.25 грн. - перерахування пені від суми
заниженого ПДВ за жовтень 2012 р.; 0.62 грн. - пеня згідно рах. факт. №
110422/ПЕНЯ/УМКВ-0016/1 від 31.01.2013 р., дог. № УМКВ-0016 від 03.05.2007 р. (без
ПДВ); 0.26 грн. - плата пені за послуги зв`язку за січень 2013 р. згідно акту-рах. №
6111.1.2013 від 31.01.2013 р., дог. № 6111 від 01.06.2005 р. (без ПДВ); 0.03 грн. - пеня
згідно акту-рах. № 7133000004053970.1.2013 від 31.01.2013 р., дог. №
13046/ГД/0500/131/09 від 19.10.2009 р. (без ПДВ); 0.06 грн. - несвоєчасне виконання грош.
зобов`язань Л/С 1688 згідно рах. № 11/5534 від 20.02.2013 р., дог. № 1688 від 19.12.2005 р.
(без ПДВ); 0.02 грн. - несвоєчасне виконання грош. зобов`язань Л/С 1688 згідно рах. №
11/5532 від 20.02.2013 р., дог. № 1688 від 19.12.2005 р. (без ПДВ); 0.10 грн. - пеня згідно
рах. № 11/5527 від 20.02.2013 р., дог. № 1688 від 19.12.2005 р. (без ПДВ); 3.64 грн. - плата
пені за воду та стоки за грудень 2012 р. згідно рах. № 103 від 29.01.2013 р., дог. № 939 від
04.03.2011 р. (без ПДВ); 41.14 грн. - пеня згідно акту-рах. № 2119.1.2013 від 31.01.2013 р.,
дог. № 2297710 від 01.04.2006 р. (без ПДВ); 2.29 грн. - пеня згідно акту-рах. №
8200009922977103 від 31.01.2013 р., дог. № 22977100 від 05.01.2000 р. (без ПДВ); 488.36
грн. - перераховується штраф 50% суми неправомірно витрачених страхових коштів
згідно рішення № 47 від 15.03.2013 р. рег. ном. 230050002698; 0.41 грн. - пеня О/Р
120193391 згідно акту-рах. № 0054338/4 від 28.02.2013 р., дог. № Б2446-03 від 07.07.2003
р. (без ПДВ); 1.00 грн. - штрафні санкції за порушення ЗУ№265/95ВР;№АКТА787/2220/26439514, пов-рішення №0000482240/14862 від 21.03.2013 р.; 2
720.00 грн. сплата грошових зобов`язань за актом перевірки
від
14.03.2013№787/2220/26439514, пов-рішення №0000092202/0/15001 від 21.03.2013 р.; 4.20
грн. - пеня за несвоєчасну оплату рах. оренди згідно рах. № ІЕ0000000100 від 22.03.2013,
дог. № 13/09 від 04.06.2009 р. (без ПДВ); 3.91 грн. - пеня згідно рах. № 186/155002 від
23.04.2013 , дог. № 186/ГД/0500/36/11 від 01.04.2011 (без ПДВ); 0.36 грн. – плата пені
зг.рах.№471 від 22.04.13, дог.№12/02-3403-К від 29.05.09 (без ПДВ); 0.78 грн. - плата пені
зг. рах.-акту 4833000000003494.4.2013 від 30.04.2013 (без ПДВ); 1.68 грн. - плата пені зг.
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рах.№542 від 20.05.13, дог.№12/02-3403-К від 29.05.09 (без ПДВ); 1.87 грн. - плата пені зг.
рах.факт.№110422/ПЕНЯ/УМКВ-0016/4 від 30.04.13 (без ПДВ); 9.98 грн. - плата пені зг.
рах.факт.№110422/ПЕНЯ/УМКВ-0016/5 від 31.05.13, дог.№УМКВ-0016 від 03.05.07 (без
ПДВ); 0.01 грн. - оплата пені зг. акту -рах.№2034951.5.2013 від 31.05.13, дог.№2034951 від
01.04.11 (без ПДВ); 4.25 грн. – сплата пені за воду, стоки за квітень 2013 р. зг. рах.№678
від 21.05.13, дог.№939 від 04.03.11 (без ПДВ); 0.95 грн. – плата пені зг. рах. №681 від
20.06.13, дог.№12/02-3403-К від 29.05.09 (без ПДВ).

Розділ Х. Інформація про цінні папери емітента
10.1.1. Загальна кількість простих іменних акцій бездокументарної форми існування,
випущених АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК”, які перебувають в обігу, складає 184 741 050
штук. Банком отримано свідоцтво про реєстрацію випуску акцій Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку №420/1/10, дата реєстрації 17.06.2010р., дата видачі
05.01.2011 р. Номінальна вартість кожної акції 3,29 грн. Привілейовані акції Банком не
випускались. На кінець звітного періоду акції, які перебувають у процесі розміщення,
відсутні. Акції, які можуть бути розміщені в результаті конвертації розміщених цінних
паперів, що конвертуються в акції, чи в результаті виконання обов'язків за опціонами
емітента відсутні. Згідно Статуту та внутрішніх документів Банку протягом звітного
періоду не відбувалось змін прав власників акцій Банку.
10.1.2. Акції додаткового випуску АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК”, які станом на кінець
звітного періоду перебувають у процесі розміщення, відсутні.
10.1.3. У поточному році рішення щодо проведення додаткового випуску акцій Банком
не приймалось.
10.1.4. Протягом звітного періоду загальними зборами Банку рішення про анулювання,
консолідацію або дроблення акцій не приймалось.
10.2. Емісійні цінні папери АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК” (окрім акцій) відсутні.
10.2.1. АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК” здійснив випуск 1000 штук іменних процентних
облігацій (серія А) в бездокументарній формі без забезпечення загальною номінальною
вартістю 10 000 000,00 гривень (номінальна вартість однієї облігації – 10 000,00 гривень).
Вказаний випуск зареєстрований Державною комісією з цінних паперів та фондового
ринку, про що видане відповідне свідоцтво № 169/2/03 від 26.12.2003 р. та скасований
розпорядженням ДКЦПФР №6-С-О від 07.02.2006 р. Вищевказаний випуск облігацій був
єдиним.
10.2.2. Забезпечення за облігаціями вищевказаного випуску відсутнє.
10.2.3. Cтаном на кінець звітного періоду емісійні цінні папери АКБ
“ІНДУСТРІАЛБАНК”, що перебувають у процесі розміщення, відсутні.
10.2.4. У поточному році рішення про додатковий випуск Банком емісійних цінних
паперів не приймалось.
10.3. Акцiї АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК” були включені до Котирувального списку
ПФТС 2-го рівня лiстингу Публічного акцiонерного товариства "Фондова бiржа ПФТС".
Між Банком та ПФТС був укладений договір №20101203/01 від 12.03.2010 року про
допуск цінних паперів до торгівлі. До лістингу організатора торгівлі були включені прості
імені акції Банку бездокументарної форми існування. Протягом звітного періоду на
вказаній фондовій біржі здійснювалась торгівля акціями Банку. За даними ПФТС:
найвища ціна на акції Банку протягом 1-го кварталу 2013 року – 2,46 грн., найнижча ціна
на акції Банку протягом 1-го кварталу 2013 року – 1,25 грн.; найвища ціна на акції Банку
протягом 2-го кварталу 2013 року – 1,457 грн., найнижча ціна на акції Банку протягом 2-го
кварталу 2013 року – 1,29 грн.
10.4. Ринкова капіталізація Банку станом на день укладення останнього у 1-му кварталі
2013 року біржового контракту на організаторі торгівлі склала 235,6 млн.грн. Ринкова
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капіталізація Банку станом на день укладення останнього у 2-му кварталі 2013 року
біржового контракту на організаторі торгівлі склала 256 642 266,66 грн.
10.5. Обслуговування емісії цінних паперів АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК” здійснює
Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України», про що був
укладений відповідний договір. Товариство здійснює діяльність на підставі Ліцензії на
здійснення професійної діяльності на фондовому ринку-депозитарної діяльності
депозитарію цінних паперів серії АВ №581322 від 25.05.2011 р., виданої Державною
комісією з цінних паперів та фондового ринку. Місцезнаходження товариства: 01001, м.
Київ, вул. Б. Грінченка, 3.
Річними загальними зборами учасників АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (протокол №01 від
31.03.2010 року) були прийняті рішення щодо переведення випуску акцій з документарної
форми існування у бездокументарну форму існування та про затвердження Депозитарію
та Зберігача для обслуговування випуску акцій, щодо якого прийняте рішення про зміну
форми існування та затвердження умов договору зі Зберігачем. Зберігачем вказаного
випуску визначене Приватне акціонерне товариство «ЗАПОРІЖСТАЛЬ – АГ», про що був
укладений відповідний договір. Товариство здійснює діяльність на підставі Ліцензії на
провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а
саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів серії АВ №533866 від 26.04.2010р.,
виданої Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Місцезнаходження
товариства: 69008, м. Запоріжжя, Південне шосе, 72.
ПрАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ» не єдиний зберігач акцій, емітентом яких є АКБ
«ІНДУСТРІАЛБАНК». Але договірних відносин між Банком та іншими зберігачами не
існує, оскільки договори на зберігання акцій укладені безпосередньо між власниками та
зберігачами, що передбачено законодавством України.
Протягом звітного періоду змін особи, що веде облік права власності на цінні папери
АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» у депозитарній системі України, не відбувалось.
10.6. Акції АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК” не перебувають в обігу за межами України.
10.7. Інші цінні папери АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК” відсутні.

Розділ ХІ. Фінансова звітність емітента
Проміжна (квартальна) звітність за 1-й та 2-й квартали 2013 року Банку складалась
відповідно до Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності
банків України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від
24.10.2011 №373.

Розділ ХIІ. Висновок щодо операційної та фінансової діяльності емітента
Цей розділ містить оцінки і прогнози уповноважених органів емітента щодо
майбутніх подій та/або дій, перспектив розвитку галузі економіки, в якій емітент
здійснює основну діяльність, і результатів діяльності емітента, у тому числі планів
емітента, ймовірності настання певних подій чи вчинення певних дій. Інвестори не
повинні повністю покладатися на оцінки і прогнози органів емітента, оскільки
фактичні результати діяльності емітента в майбутньому можуть відрізнятися від
прогнозованих результатів з багатьох причин.
12.1. Цей розділ містить оцінки і прогнози уповноважених органів Банку щодо
майбутніх подій та/або дій, перспектив розвитку галузі економіки, в якій Банк здійснює
основну діяльність, і результатів діяльності Банку, у тому числі планів Банку, ймовірності
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настання певних подій чи вчинення певних дій. Інвестори не повинні повністю
покладатися на оцінки і прогнози органів Банку, оскільки фактичні результати діяльності
Банку в майбутньому можуть відрізнятися від прогнозованих результатів з багатьох
причин.
12.2. Суттєвих змін у фінансового – господарській діяльності Банку протягом 1-го та
2-го кварталів 2013 р. не було. Не передбачаються фактори, що матимуть значний вплив
на діяльність Банку до кінця 2013 р.
12.3. Протягом 1-го та 2-го кварталів 2013 р. у Банку не було витрат, які були понесені
з метою покращення майнового стану та результатів господарської діяльності, розвитку
виробництва.
12.4. Основними трендами розвитку банківської системи України в короткостроковій
перспективі стануть:
- банківська система продовжує характеризуватись досить низькою діловою
активністю, що пов’язане з погіршенням кон’юнктури основних промислових ринків, а
також досить високими вимогами до позичальників;
- очікується подовження тенденції щодо зниження відсоткових ставок за депозитними
продуктами, особливо за короткостроковими депозитами, що складають переважну частку
портфелів банків;
- головними тенденціями розвитку роздрібного бізнесу стане зростання
розповсюдження платіжних карток, а також розвиток мобільного банкінгу;
- важливим пріоритетом розвитку залишатиметься транзакційний бізнес - розширення
асортименту платіжних послуг та послуг переказів;
- триватиме тенденція скорочення адміністративних витрат та, як наслідок,
подальшого скорочення кількості точок продаж (закриття неефективних та збиткових
відділень), а також скорочення персоналу.

Інформація про осіб, що підписують документ
Зазначені нижче особи підтверджують достовірність відомостей, що містяться у
квартальній інформації.

В.о. Голови Правління__________________________________Г.В. Самардак
Посада керівника емітента

Прізвище, ім'я та по батькові керівника емітента

Головний бухгалтер____________________________________Т.В. Гребешкова
Посада головного бухгалтера емітента

Прізвище, ім'я та по батькові головного бухгалтера емітента
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Узагальнені дані квартальної інформації
1. Основні відомості про емітента
1.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
1.1.1. Ідентифікаційний код за
13857564
ЄДРПОУ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
1.1.2. Повне найменування
“ІНДУСТРІАЛБАНК”
1.1.3. Скорочене
АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК”
найменування (за наявності)
1.1.4. Організаційно-правова
Акціонерне товариство
форма за КОПФГ
1.1.5. Поштовий індекс
69037
1.1.6. Область
Запорізька
1.1.7. Район
1.1.8. Населений пункт
м. Запоріжжя
1.1.9. Вулиця
Сорок років Радянської України
1.1.10. Будинок
39Д
1.1.11. Корпус
1.1.12. Офіс / квартира
1.2. Інформація про державну реєстрацію емітента
1.2.1. Номер свідоцтва
1.2.2. Дата видачі свідоцтва
1.2.3. Орган, що видав свідоцтво
1.2.4. Зареєстрований статутний капітал
(грн)
1.2.5. Сплачений статутний капітал (грн)

1 103 120 0000 002044
16.10.1991
Виконавчий комітет Запорізької міської
ради
607798054,50
607798054,50

1.3. Банки, що обслуговують емітента
Найменування банку (філії, відділення
банку)
1
ПАТ "Сітібанк"

МФО
банку
2
300584

АТ "БРОКБІЗНЕСБАНК"

300249

160060537700 UAH

АТ "БРОКБІЗНЕСБАНК"

300249

160050537710

Поточний рахунок

Валюта

3
4
16001400052018 UAH
USD,
EUR

Deutsche Bank AG, Germany

-

100947690400 EUR, JPY

KBC Bank NV, Belgium

-

488591668308 EUR
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USD,
GBP

COMMERZBANK AG, Germany

-

400886948900

COMMERZBANK AG, Germany

-

400886948901 EUR

COMMERZBANK AG, Germany

-

400886948984

COMMERZBANK AG, Luxembourg Branch

-

1261908253940 XAU

COMMERZBANK AG, Luxembourg Branch

-

1261908253949 XAG

LandesBank Berlin AG, Germany

-

6630009930 EUR

LandesBank Berlin AG, Germany

-

3270003187 USD

OAO "АЛЬФА-БАНК", Россия

-

30231810000000000104 RUB

ОАО Банк ВТБ, Россия

-

30111810355550000044 RUB

Сбербанк России ОАО, Россия

-

30111810500000000548 RUB

ПАТ "БАНК "ГРАНТ"

351607

16009011895 USD

ПАТ "Банк "Український капітал"

320371

16003007650840 USD

АБ "Експрес-Банк"

322959

UAH,
16008001013 USD,
EUR

ПУМБ

334851

1602377 UAH

ПУМБ

334851

16007804559044

EUR,
USD

UAH,
USD

ПАТ КБ "ХРЕЩАТИК"

300670

UAH,
USD,
1600000011992
XAU,
EUR

ВАТ "Укрексімбанк"

322313

16007011731367 UAH
USD,
EUR,
GBP,
51010043200
NZD,
AUD,
CHF, LVL

UNICREDIT BANK AUSTRIA AG, Austria

-

DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY
AMERICAS, USA

-

04412483 USD

DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY
AMERICAS, USA

-

04426586 USD

339500

16005040067002 UAH

ПАТ "ТАСкомбанк"
Bank of Communications Co., Ltd, China

- 310066726018170139684 CNY

Bank de Commerce et de Placements S.A.

-

106028100100 EUR

313377

32004105100 UAH

Управління Національного банку України
в Запорізькій області

1.4. Основні види діяльності
Найменування виду діяльності

Код за
38

КВЕД
1

2

Інші види грошового посередництва

64.19

2. Інформація про загальні збори акціонерів

1
Вид загальних зборів*

Чергові
2

Позачергові
3
x

Дата проведення

12.04.2013

Кворум зборів**

97.3

* Поставити помітку 'x' у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.
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3. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент*

Повне
найменування

Організаційноправова
форма

Ідентифікаційний
код за
ЄДРПОУ

1

2

3

Товариство з
додатковою
відповідальністю
"Страхова компанія
Роксолана"

Товариство з
додатковою
відповідальністю

Місцезнаходження,
міжміський код, телефон,
факс

Вид
діяльності

Назва
державного
органу, що
видав
ліцензію або
інший
документ на
цей вид
діяльності

4

5

6

Дата
видачі
ліцензії
або
іншого
документа

Номер
ліцензії
або
іншого
документа

7

8

69096, м. Запоріжжя, вул.
30001181 Каховська, 44; (061)212-21-89;
(061)239-04-09

Державна
комісія з
надання страхових регулювання
ринків
послуг
фінансових
послуг України

22.12.2008 АВ№442070

04080, м.Київ, вул.Фрунзе, 40;
(044)463-64-21; (044)417-16-15

Приватне акціонерне
товариство "Українська Акціонерне
пожежно-страхова
товариство
компанія"

20602681

Державна
комісія з
надання страхових регулювання
ринків
послуг
фінансових
послуг України

15.06.2011 АГ№584497

ПРИВАТНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"СТРАХОВА
КОМПАНІЯ "МЕГАПОЛІС"

Акціонерне
товариство

Державна
комісія з
03110, м. Київ, вул.Клименка, 23,
надання страхових регулювання
30860173 офіс 208; (044)249-20-20;
ринків
послуг
(044)249-20-21
фінансових
послуг України

20.12.2010 АГ№569164

Приватне акціонерне
товариство "Страхова
компанія 611"

Акціонерне
товариство

01010, м. Київ, вул. Московська,
34241389 8 (літера Б); (044)225-61-10;
(044)225-61-15

Державна
надання страхових комісія з
регулювання
послуг
ринків

30.05.2011 АВ№584247
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фінансових
послуг України
Страхове товариство з
додатковою
відповідальністю
"Захід-Резерв"

Приватне акціонерне
товариство "Страхове
товариство
"Іллічівське"
ПРИВАТНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"СТРАХОВА
КОМПАНІЯ
"АРСЕНАЛ
СТРАХУВАННЯ"
Приватне акціонерне
товариство "Страхова
компанія "УНІКА"
ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"СТРАХОВА
КОМПАНІЯ
"ЛЕММА"

Державна
комісія з
78200, Івано-Франківська обл., м.
надання страхових регулювання
13647967 Коломия, вул. С.Петлюри, 13;
послуг
ринків
(03433)2-05-02; (03433)2-74-48
фінансових
послуг України

08.02.2008 АВ№396019

Акціонерне
товариство

01033, м. Київ, вул.
25186738 Саксаганського, 38-Б; (044)20701-85; (044)207-01-77

Державна
комісія з
надання страхових регулювання
послуг
ринків
фінансових
послуг України

17.05.2011 АВ№584086

Акціонерне
товариство

Державна
комісія з
03056, м. Київ, вул.Борщагівська,
надання страхових регулювання
33908322 154; (056)235-71-00; (044)221-27послуг
ринків
08; (056)373-42-28
фінансових
послуг України

30.06.2010 АВ№546455

Акціонерне
товариство

Державна
комісія з
01103, м. Київ, вул. Кіквідзе, 14 надання страхових регулювання
20033533
ринків
В; (044)225-60-00; (044)225-60-02 послуг
фінансових
послуг України

28.01.2011 АГ№569313

Акціонерне
товариство

Державна
комісія з
надання страхових регулювання
ринків
послуг
фінансових
послуг України

25.05.2011 АВ№584292

Товариство з
додатковою
відповідальністю

61166, м. Харків, вул.
22623173 Коломенська, 3; (057)759-12-99;
(057)759-12-98
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ПРИВАТНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"СТРАХОВА ГРУПА
"ТАС"

Акціонерне
товариство

03062, м. Київ, пр-т Перемоги,
30115243 65; (044)536-00-20; (044)536-0021

Державна
комісія з
надання страхових регулювання
ринків
послуг
фінансових
послуг України

02.12.2009 АВ№500440

Державна
комісія з
надання страхових регулювання
ринків
послуг
фінансових
послуг України

09.11.2006 АВ№299020

Товариство з
додатковою
відповідальністю
Страхова компанія
"Альфа-Гарант"

Товариство з
додатковою
відповідальністю

01133, м. Київ, бульвар
32382598 Л.Українки, 26; (044)591-63-20;
(044)591-63-23

Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Ернст енд Янг
Аудиторські послуги"

Товариство з
обмеженою
відповідальністю

33306921

Акціонерне
товариство

професійна
діяльність на
фондовому ринку депозитарна
01001, м. Київ, вул. Б Грінченка,
діяльність,
30370711
ДКЦПФР
3; (044)279-10-78; (044)279-13-22
депозитарна
діяльність
депозитарію
цінних паперів

25.05.2011 АВ№581322

Приватне акціонерне
Акціонерне
товариство
товариство
"ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ"

професійна
діяльність на
фондовому ринку депозитарна
ДКЦПФР
діяльність,
депозитарна
діяльність
зберігача цінних

26.04.2010 АВ№533866

Публічне акціонерне
товариство
"Національний
депозитарій України"

надання
01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 19
аудиторських
а, (044)490-30-00; (044)490-30-30
послуг

69008, м. Запоріжжя, вул.
24511691 Південне шосе, 72, (061)213-2640; (061)213-26-42

Аудиторська
палата України

27.01.2005 3516
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паперів

Публічне акціонерне
товариство
"Акціонерний банк
"Експрес-Банк"

Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Регіональна фондова
компанія"

Публічне акціонерне
товариство
"УкрСиббанк"

професійна
діяльність на
фондовому ринку03049, м.Київ, пр.
депозитарна
20053145 Повітрофлотський, 25; (044)248- діяльність,
ДКЦПФР
85-85
депозитарна
діяльність
зберігача цінних
паперів

23.06.2010 АВ№534165

Товариство з
обмеженою
відповідальністю

32419910

професійна
діяльність на
фондовому ринкудепозитарна
діяльність,
НКЦПФР
депозитарна
діяльність
зберігача цінних
паперів

28.12.2012 АЕ№185391

Акціонерне
товариство

професійна
діяльність на
фондовому ринку61001, м.Харків, пр-т
депозитарна
09807750 Московський, 60; (057)733-92-35; діяльність,
ДКЦПФР
(057)738-80-53; (044)537-50-38
депозитарна
діяльність
зберігача цінних
паперів

12.01.2010 АВ№507201

професійна
діяльність на
фондовому ринкуДКЦПФР
депозитарна
діяльність,
депозитарна

27.11.2009 АВ№498064

Акціонерне
товариство

Товариство з
обмеженою
Товариство з
відповідальністю
обмеженою
Агентство цінних
відповідальністю
паперів "Кредо-Інвест"

69035, м.Запоріжжя, вул.
Суворова, 4; (061)271-44-55

69063, м.Запоріжжя,
22123772 вул.Комсомольська/пр.Леніна,
13/13; (061)286-15-51
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діяльність
зберігача цінних
паперів

Акціонерне
товариство

професійна
діяльність на
01004, м.Київ, вул. Шовковична, фондовому ринку21672206 42-44; (044)277-50-00, (044)277- діяльність з
НКЦПФР
50-01
організації
торгівлі на
фондовому ринку

11.06.2012 АД№034421

Акціонерне
товариство

33718227

професійна
діяльність на
фондовому ринкудіяльність з
ДКЦПФР
організації
торгівлі на
фондовому ринку

31.08.2009 АВ№483591

Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Кредит-Рейтинг"

Товариство з
обмеженою
відповідальністю

консультації з
питань
комерційної
04070, м. Київ, вул. Верхній Вал,
діяльності та
31752402 72; (044)490-25-50; (044)490-25НКЦПФР
управління;
54
дослідження ринку
та вивчення
суспільної думки

Fitch Ratings Ltd

Інші
організаційноправові форми

Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Правові технології"

Товариство з
обмеженою
відповідальністю

ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"ФОНДОВА БІРЖА
ПФТС"

ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"ФОНДОВА БІРЖА
"ПЕРСПЕКТИВА"

49000, м.Дніпропетровськ,
вул.Леніна, 30; (056)373-95-94

England, Eldon House 2 Eldon
Street London EC2M 7UA;
1316230
+44(0)20 7417 4222, +44(0)20
7417 4242

присвоєння
міжнародних
рейтингів

-

отримання
ліцензії на
69000, м. Запоріжжя, вул.
надання
37129912
даний вид
Лобановського, 7; (061)270-19-90 юридичних послуг
послуг не
вимагається

10.04.2012 6

- -

- -
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отримання
Nuschelerstrasse 31, P.O. Box
ліцензії на
надання
- 3580, CH- 8021 Zurich; +41 44 217
даний вид
юридичних послуг
послуг не
47 47, +41 44 217 47 00
вимагається

DIETRICH
Інші
BAUMGARTNER
організаційно&amp; PARTNER,
правові форми
ATTORNEYS AT LAW

- -

* Вказується інформація про професійних учасників фондового ринку, послугами яких користується емітент, аудиторів (аудиторські фірми), які надають
аудиторські послуги емітенту, юридичних осіб, які надають правову допомогу емітенту, юридичних осіб, які надають страхові послуги емітенту,
юридичних осіб, які уповноважені здійснювати рейтингову оцінку емітента та/або його цінних паперів.

4. Відомості про цінні папери емітента
4.1. Інформація про випуски акцій

Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску

Найменування
органу, що
зареєстрував
випуск

Міжнародний
ідентифікаційний
номер

Тип
цінного
папера

Форма
існування

1

2

3

4

5

6

17.06.2010 420/1/10

ДКЦПФР

UA4000050223

прості

Форма
випуску

Номінальна
вартість
(грн)

Кількість
акцій
(шт.)

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

Частка у
статутному
капіталі
(відсотки)

7

8

9

10

11

бездокументарна іменні

3.29

184741050 607798054.5

100

4.2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)
4.2.1. Процентні облігації
Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва
про
реєст-

Найменування
органу, що
зареєстрував
випуск

Номінальна
вартість
(грн)

Кількість
у
випуску
(шт.)

Форма
існування

Форма
випуску

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

Відсоткова
ставка за
облігаціями
(відсотки)

Строк
виплати
відсотків

Дата
погашення
облі-
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рацію
випуску
1

2

гацій
3

4

5

6

7

8

9

10

11

4.2.2. Дисконтні облігації

Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску

Найменування органу, що
зареєстрував випуск

Номінальна
вартість
(грн)

Кількість
у випуску
(шт.)

Форма існування

1

2

3

4

5

6

Форма випуску

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

Дата
погашення
облігацій

7

8

9

Дата
погашення
облігацій

10

4.2.3. Цільові (безпроцентні) облігації

Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску

Найменування
органу, що
зареєстрував випуск

Номінальна
вартість
(грн)

Кількість
у випуску
(шт.)

Форма
існування

Форма
випуску

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

Найменування
товару
(послуги),
під який
здійснено
випуск

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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4.3. Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (емісія яких підлягає
реєстрації) (крім іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН)
Обсяг
розміщених
Вид
Дата
Обсяг
цінних
цінних
випуску
випуску паперів на
паперів
звітну дату
(грн)
1
2
3
4

Умови обігу та погашення

5

4.4. Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
Номер
Дата
Дата
свідоцтва Найменування
Кількість
Частка у
зарахування
реєстрації
про
органу, що
№
акцій, що
статутному
акцій на
випуску реєстрацію зареєстрував
з/п
викуплено
капіталі
рахунок
акцій, що
випуску
випуск акцій,
(шт.)
(відсотки)
емітента
викуплено акцій, що що викуплено
викуплено
1

2

3

4

5

6

7

4.5. Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів

Кількість замовлених бланків
сертифікатів цінних паперів (шт.)

-

у тому числі: сертифікатів акцій

-

сертифікатів облігацій

-

сертифікатів інших цінних паперів
(окремо щодо кожного виду цінних
паперів)

-

Кількість виданих власникам
сертифікатів цінних паперів (шт.)

-

у тому числі: сертифікатів акцій

-

сертифікатів облігацій

-

сертифікатів інших цінних паперів
(окремо щодо кожного виду цінних
паперів)

-
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5. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних
паперів
Номер
Дата
свідоцтва
реєстрації
про
випуску реєстрацію
випуску
1

Найменування особи
гаранта

Ідентифікаційний
код за
ЄДРПОУ
гаранта

Місцезнаходження
гаранта

3

4

5

2
--

-

--

6. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування
основних засобів

1
1. Виробничого
призначення

Власні основні
засоби
(тис. грн)

Орендовані основні
засоби
(тис. грн)

Основні засоби,
всього
(тис. грн)

на
початок
періоду

на
кінець
періоду

на
початок
періоду

на
кінець
періоду

на
початок
періоду

на
кінець
періоду

2

3

4

5

6

7

160007

157222

51433

54648

211440

211870

138172

136912

21899

17316

160071

154228

машини та
обладнання

12632

11776

0

0

12632

11776

транспортні
засоби

3256

2847

3269

4674

6525

7521

інші

5947

5687

26265

32658

32212

38345

24664

23537

6

6

24670

23543

917

905

0

0

917

905

машини та
обладнання

3

44

0

0

3

44

транспортні
засоби

43

38

0

0

43

38

23701

22550

6

6

23707

22556

184671

180759

51439

54654

236110

235413

будівлі та
споруди

2. Невиробничого
призначення
будівлі та
споруди

Інші
Усього
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7. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування
показника
1
Розрахункова вартість
чистих активів

За звітний період

За попередній період

2

3
811267484.45

800956990.99

Статутний капітал

607798054.50

607798054.50

Скоригований статутний
капітал

607798054.50

607798054.50

Опис*

В колонці 2 «за звітний
період» таблиці «7.
Інформація щодо вартості
чистих активів емітента»
наведені дані станом на
кінець дня 30.06.2013 р. Чисті
активи - активи установи за
вирахуванням її зобов'язань.

В колонці 3 «за попередній
період» таблиці «7.
Інформація щодо вартості
чистих активів емітента»
наводиться інформація на
01.01.2013 р. за даними
бухгалтерського обліку (файл
А4) згідно постанови НБУ
№373. За МСФЗ (річна
фінансова звітність за 2012
рік) дані показники за
попередній період складають:
розрахункова вартість чистих
активів – 821 048 тис. грн.
статутний капітал
(зареєстрований та
сплачений) – 607 798 тис.
грн., коригування на
інфляцію – 11 219 тис. грн.,
усього статутний капітал –
619 017 тис. грн. Чисті активи
- активи установи за
вирахуванням її зобов'язань.

Висновок**

Підстави для оголошення про
зменшення статутного
капіталу відповідно до п.3
ст.155 Цивільного кодексу
відсутні

Підстави для оголошення про
зменшення статутного
капіталу відповідно до п.3
ст.155 Цивільного кодексу
відсутні
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8. Відомості щодо особливої інформації, що виникала протягом звітного періоду.
Дата
Дата
вчинення оприлюднення
дії
повідомлення
1
2

Вид інформації
3
Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і
більше відсотків голосуючих акцій

10.04.2013

11.04.2013

12.04.2013

15.04.2013 Інформація про зміну складу посадових осіб емітента

13.04.2013

15.04.2013 Інформація про зміну складу посадових осіб емітента

21.06.2013

25.06.2013 Інформація про зміну складу посадових осіб емітента
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Фінансова звітність
Звіт про фінансовий стан (Баланс)
за 2 квартал 2013 року
Найменування статті

Звітний період

1

2

Попередній
період
3

АКТИВИ
Грошові кошти та їх еквіваленти

524838

598147

17103

24397

0

0

4059

0

70894

71416

2535

3155

(15)

(16)

Кредити та заборгованість клієнтів, у т. ч.:

1522931

1576980

кредити та заборгованість юридичних осіб, у т. ч.:

1433266

1454506

347963

421715

(260687)

(249361)

кредити та заборгованість фізичних осіб, у т. ч.:

89665

122474

в іноземній валюті

68148

85684

резерви під знецінення кредитів та заборгованості
клієнтів

(45945)

(44812)

Цінні папери в портфелі банку на продаж, у т. ч.:

320153

353300

резерви під знецінення цінних паперів у портфелі
банку на продаж

(32824)

(33440)

Цінні папери в портфелі банку до погашення, у т.
ч.:

0

0

резерви під знецінення цінних паперів у портфелі
банку до погашення

0

0

8006

8006

164166

157537

Дебіторська заборгованість щодо поточного
податку на прибуток

4689

274

Відстрочений податковий актив

2160

2160

Основні засоби та нематеріальні активи

190347

194578

Інші фінансові активи, у т. ч.:

439323

176241

(1203)

(1492)

Кошти обов'язкових резервів банку в
Національному банку
Торгові цінні папери
Інші фінансові активи, що обліковуються за
справедливою вартістю через прибуток або збиток
Кошти в інших банках, у т. ч.:
в іноземній валюті
резерви під знецінення коштів в інших банках

в іноземній валюті
резерви під знецінення кредитів та заборгованості
клієнтів

Інвестиції в асоційовані та дочірні компанії
Інвестиційна нерухомість

резерви під інші фінансові активи
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Інші активи, у т. ч.:

16344

11190

резерви під інші активи

(1187)

(1292)

7247

7195

3292260

3181421

в іноземній валюті

1129076

1036875

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Кошти банків, у т. ч.:

361248

364797

в іноземній валюті

157492

155619

1637392

1761236

452464

571463

94453

268223

143320

157989

21005

32805

1184928

1189773

в іноземній валюті

439573

476818

кошти фізичних осіб на вимогу, у т. ч.:

270204

301416

34665

39577

Боргові цінні папери, емітовані банком, у т. ч.:

0

0

в іноземній валюті

0

0

Інші залучені кошти

5893

5588

Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток

3763

966

25274

25367

6370

34976

429836

177286

11216

10248

Субординований борг

0

0

Зобов'язання групи вибуття

0

0

Усього зобов'язань, у т. ч.:

2480992

2380464

1100401

1085668

607798

607798

8022

8022

Незареєстровані внески до статутного капіталу

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

52429

37105

138890

137686

4129

10346

811268

800957

3292260

3181421

Необоротні активи, утримувані для продажу, та
активи групи вибуття
Усього активів, у т. ч.:

Кошти клієнтів, у т. ч.:
кошти юридичних осіб, у т. ч.:
в іноземній валюті
кошти юридичних осіб на вимогу, у т. ч.:
в іноземній валюті
кошти фізичних осіб, у т. ч.:

в іноземній валюті

Відстрочені податкові зобов'язання
Резерви за зобов'язаннями
Інші фінансові зобов'язання
Інші зобов'язання

в іноземній валюті
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
Статутний капітал
Емісійні різниці

Резервні та інші фонди банку
Резерви переоцінки
Усього власного капіталу
Усього зобов'язань та власного капіталу
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Затверджено до випуску та підписано
Прізвище виконавця, номер телефону

22.07.2013
Гончаров 218-43-66

Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати)
за 2 квартал 2013 року
Звітний період

Найменування статті

1
Процентні доходи

Попередній період
за
відповідний
за поточний
за
квартал
за
квартал
відповідний
попереднього
квартал
поточний наростаючим
року
підсумком з попереднього
квартал
наростаючим
початку року
року
підсумком з
початку року
2
87930

3
178587

4
100165

5
193349

(56542)

(113639)

(58498)

(112411)

31388

64948

41667

80938

6661

12863

9683

19066

(2056)

(4008)

(2952)

(5495)

Результат від операцій з
цінними паперами в
торговому портфелі банку

0

0

0

0

Результат від операцій з
хеджування справедливої
вартості

0

0

0

0

14545

7917

(483)

(1640)

0

0

0

0

Результат від операцій з
іноземною валютою

(557)

(180)

1250

2175

Результат від переоцінки
іноземної валюти

(3000)

(2949)

(727)

(345)

Процентні витрати
Чистий процентний
дохід/(Чисті процентні
витрати)
Комісійні доходи
Комісійні витрати

Результат від переоцінки
інших фінансових
інструментів, що
обліковуються за
справедливою вартістю з
визнанням результату
переоцінки через прибутки
або збитки
Результат від продажу
цінних паперів у портфелі
банку на продаж
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Результат від переоцінки
об'єктів інвестиційної
нерухомості

0

0

0

0

Доходи/(витрати), які
виникають під час
первісного визнання
фінансових активів за
процентною ставкою,
вищою або нижчою, ніж
ринкова

(70)

(70)

(1156)

(1156)

0

0

0

0

Відрахування до резерву під
знецінення кредитів та
коштів в інших банках

1589

(11098)

5860

7271

Відрахування до резерву під
знецінення дебіторської
заборгованості та інших
фінансових активів

260

340

(399)

(1184)

Знецінення цінних паперів у
портфелі банку на продаж

3971

616

(1901)

(310)

Знецінення цінних паперів у
портфелі банку до
погашення

0

0

49

113

Відрахування до резервів за
зобов'язаннями

146

28434

26

430

Інші операційні доходи

3856

10139

2220

4440

Адміністративні та інші
операційні витрати

(44319)

(87147)

(46105)

(92212)

0

0

0

(2)

12414

19805

7032

12089

(2187)

(3763)

(3049)

(4111)

10227

16042

3983

7978

0

0

0

0

10227

16042

3983

7978

Витрати/(доходи), які
виникають під час
первісного визнання
фінансових зобов'язань за
процентною ставкою,
вищою або нижчою, ніж
ринкова

Частка в прибутку/(збитку)
асоційованих компаній
Прибуток/(збиток) до
оподаткування
Витрати на податок на
прибуток
Прибуток/(збиток) від
діяльності, що триває
Прибуток/(збиток) від
припиненої діяльності після
оподаткування
Прибуток/(збиток)
ІНШИЙ СУКУПНИЙ
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ДОХІД:
Переоцінка цінних паперів у
портфелі банку на продаж

(4142)

(5823)

(20265)

(21242)

Переоцінка основних
засобів та нематеріальних
активів

(418)

(486)

(14)

(125)

Результат переоцінки за
операціями з хеджування
грошових потоків

0

0

0

0

Частка іншого сукупного
прибутку асоційованої
компанії

0

0

0

0

79

92

3

26

(4481)

(6217)

(20276)

(21341)

5746

9825

(16293)

(13363)

чистий прибуток/(збиток)
на одну просту акцію

0.06

0.09

0.02

0.04

скоригований чистий
прибуток/(збиток) на одну
просту акцію

0.06

0.09

0.02

0.04

чистий прибуток/(збиток)
на одну просту акцію

0.00

0.00

0.00

0.00

скоригований чистий
прибуток/(збиток) на одну
просту акцію

0.00

0.00

0.00

0.00

чистий прибуток/(збиток)
на одну просту акцію

0.06

0.09

0.02

0.04

скоригований чистий
прибуток/(збиток) на одну
просту акцію

0.06

0.09

0.02

0.04

Податок на прибуток,
пов'язаний з іншим
сукупним доходом
Інший сукупний дохід після
оподаткування
Усього сукупного доходу
Прибуток/(збиток) на акцію
від діяльності, що триває:

Прибуток/(збиток) на акцію
від припиненої діяльності:

Прибуток/(збиток) на акцію
за квартал:

Затверджено до випуску та підписано
Прізвище виконавця, номер телефону

22.07.2013
Гончаров 218-43-66
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Примітки до звітів
До "Узагальнених даних квартальної інформації", п.3 "Інформація про юридичних
осіб, послугами яких користується емітент":
- СТзДВ "Захід-Резерв" додатково має ліцензії серії АВ №082014 від 31.03.2006 року,
АВ №396020 від 08.02.2008 року, АВ №396418 від 04.04.2008 року, які видані Державною
комісією з регулювання ринків фінансових послуг України;
- ТДВ "СК Роксолана" додатково має ліцензії серії АВ № 442071, АВ № 442072, АВ №
442073, АВ № 442074 від 22.12.2008 р., які видані Державною комісією з регулювання
ринків фінансових послуг України;
- ПрАТ "Українська пожежно - страхова компанія" додатково має ліцензії серії АВ №
584502, АВ № 584506, АВ № 584510, АВ № 584518 від 15.06.2011 р., які видані
Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України;
- ПрАТ "Страхове товариство "Іллічівське" додатково має ліцензії серії АВ № 584090,
АВ №584094, АВ №584095, АВ №584107 від 17.05.2011 р., які видані Державною
комісією з регулювання ринків фінансових послуг України;
- ПрАТ "СК "АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ" додатково має ліцензії серії АВ №546454,
АВ №546456, АВ №546457, АВ №546460, АВ №546463 від 30.06.2010 р., АЕ №198586 та
АЕ №198597 від 21.02.2013 р., які видані Державною комісією з регулювання ринків
фінансових послуг України;
- ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС" додатково має ліцензії серії АГ №569165, АГ №569167,
АГ №569169, АГ №569170, АГ №569172 від 20.12.2010 р., які видані Державною комісією
з регулювання ринків фінансових послуг України;
- ПрАТ "Страхова компанія 611" додатково має ліцензії серії АВ № 584248 та АВ №
584252 від 30.05.2011 р., які видані Державною комісією з регулювання ринків фінансових
послуг України;
- ТзДВ СК "Альфа-Гарант" додатково має ліцензії серії АВ №299021 від 09.11.2006 р.
та АВ №594280 від 06.03.2012 р., які видані Державною комісією з регулювання ринків
фінансових послуг України.
У таблиці зазначена інформація про аудиторську фірму, яка проводила аудит річної
фінансової звітності Банку за 2012 рік. Банк не залучав аудиторські фірми для перевірки
квартальної фінансової звітності.
До "Узагальнених даних квартальної інформації", п.6 "Інформація про основні засоби
емітента (за залишковою вартістю)":
- у колонках «на початок періоду» таблиці «6. Інформація про основні засоби емітента
(за залишковою вартістю» наведені дані станом на кінець дня 31.12.2012 р.;
- у колонках «на кінець періоду» таблиці «6. Інформація про основні засоби емітента
(за залишковою вартістю» наведені дані станом на кінець дня 30.06.2013 р.
За 1-й та 2- й квартали 2013 року фінансової оренди не було. Орендовані основні
засоби отримані в оперативну оренду по балансовій вартості. Нарахування амортизації
здійснюється орендодавцем. Тому, у графі орендовані основні засоби вказана балансова
вартість. Вартість землі включена до інших основних засобів.
Усі показники фінансової звітності Банку за 2-й квартал 2013 року вказані у тис. грн.,
окрім показників наступних рядків
«Звіту про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіту про фінансові
результати) за II квартал 2013 року»
- Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває:
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію,
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію;
- Прибуток/(збиток) на акцію за квартал:
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чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію,
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію,
які вказані в грн.
Примітка. Дивіденди
Рядок

1
2

3
4
5

Найменування статті

Залишок за станом на початок
періоду
Дивіденди, за якими прийнято
рішення щодо виплати протягом
періоду
Дивіденди, виплачені протягом
періоду
Залишок за станом на кінець
періоду
Дивіденди на акцію, за якими
прийнято рішення щодо виплати
протягом періоду

Звітний період
за просза привітими
лейованими
акціями
акціями
4656
0

(тис. грн.)
Попередній період
за просза привітими
лейованими
акціями
акціями
4656
0

0

0

0

0

0

0

0

0

4656

0

4656

0

0

0

0

0

Примітка. Потенційні зобов’язання банку
Таблиця 1. Майбутні мінімальні орендні платежі за невідмовним договором про
оперативний лізинг (оренду)
(тис. грн.)
Рядок
Найменування статті
Звітний
Попередній
період
період
1
2
3
4
1
До 1 року
3972
4308
2
Від 1 до 5 років
6320
6713
3
Понад 5 років
2118
2514
4
Усього
12410
13535
Таблиця 2. Структура зобов’язань з кредитування
Рядок
1
1
2
3
4
5
6
7
8

Найменування статті
2
Зобов’язання з кредитування, що надані
Невикористані кредитні лінії
Експортні акредитиви
Імпортні акредитиви
Гарантії видані
Інші
Резерв за зобов’язаннями, що пов’язані з кредитуванням
Усього зобов’язань, що пов’язані з кредитуванням, за
мінусом резерву

Звітний
період
4
129
271569
0
0
9323
0
(925)
280096

(тис. грн.)
Попередній
період
5
19308
381105
0
64029
3416
0
(14621)
453237
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Таблиця 3. Зобов’язання з кредитування у розрізі валют
Рядок

Звітний
період
3
275550
2587
749
1210
280096

Найменування статті

1
1
2
3
4
5

(тис. грн.)
Попередній
період
4
369460
80146
0
3631
453237

2
Гривня
Долар США
Євро
Інші
Усього

Таблиця 4. Активи, що надані в заставу без припинення визнання
Рядок

Найменування статті

Звітний період
активи,
надані в
заставу

1
1
2
3
4
5
6
7

2
Торгові цінні папери
Цінні папери в портфелі банку на продаж
Цінні папери в портфелі банку до
погашення
Інвестиційна нерухомість
Основні засоби
Інші
Усього

забезпечене
зобов’язання
3
4
0
0
43698
40900
0
0
0
0
11211
54909

0
0
5894
46794

(тис. грн.)
Попередній
період
активи, забезпенадані в
чене
заставу
зобов’язання
5
6
0
0
37935
33509
0
0
0
0
10123
48058

0
0
5561
39070

Примітка. Окремі показники діяльності банку за II квартал 2013 року
Ряд
ок
1
1
2
3
4

Найменування рядка
2
Регулятивний капітал банку (тис. грн.)
Достатність (адекватність) регулятивного капіталу (%)
Співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів
(%)
Поточна ліквідність (%)

5

Максимальний розмір кредитного ризику на одного контрагента
(%)

6

Великі кредитні ризики (%)

7
8
9
10

Максимальний розмір кредитів, гарантій та поручительств, наданих
одному інсайдеру (%)
Максимальний сукупний розмір кредитів, гарантій та
поручительств, наданих інсайдерам (%)
Рентабельність активів (%)
Кредитні операції, що класифіковані за I категорією якості (тис.

На
Нормативні
звітну
показники
дату
3
4
769048
120000
24,71 не менше
10%
23,12 не менше
9%
54,36 не менше
40%
23,67 не більше
25%
244,87 не більше
800%
4,54 не більше
5%
6,41 не більше
30%
1,00
х
852366
х
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10.1
11
11.1
12
12.1
13
13.1
14
14.1
15
16
16.1
16.2
17

грн.)
Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.)
Кредитні операції, що класифіковані за II категорією якості (тис.
грн.)
Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.)
Кредитні операції, що класифіковані за III категорією якості (тис.
грн.)
Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.)
Кредитні операції, що класифіковані за IV категорією якості
(тис. грн.)
Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.)
Кредитні операції, що класифіковані за V категорією якості (тис.
грн.)
Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.)
Чистий прибуток на одну просту акцію (грн.)
Сума сплачених дивідендів за 2012 рік на одну:
Просту акцію
Привілейовану акцію
Перелік учасників (акціонерів) банку, які прямо та
опосередковано володіють 10 і більше відсотками статутного
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