АТ ”УКРСИББАНК”
МФО 351005 код 09807750

ПРОМІЖНА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ*
ЗА 4 КВАРТАЛ 2013 РОКУ
складена згідно вимог “Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової
звітності банків України”, затвердженої Постановою Правління НБУ № 373 від 10.11.2011р. (зі
змінами)

м. Харків
* Показники проміжної фінансової звітності станом на кінець дня 31.12.2013 (за даними файлу 02 НБУ), на
кінець дня 31.12.2012 (за даними файлу А4 НБУ)

СКЛАД ПРОМІЖНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ АТ «УКРСИББАНК»
ЗА 4 КВАРТАЛ 2013 РОКУ
1. СУПРОВОДЖУВАЛЬНИЙ ЛИСТ ДО КВАРТАЛЬНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ;
2. Звіт про фінансовий стан (Баланс);
3. Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові
результати);
4. Примітка «Потенційні зобов’язання банку»;
5. Примітка «Окремі показники діяльності банку».

Суттєві події Банку протягом 2013р. :
Протягом 2013 року Банк придбав Облігаціі Державної Внутрішної позики на загальну суму 11 881 269
тис грн.
У вересні 2013р. Банк погасив частину субординованого боргу перед Материнською компанією- БНП Париба
С.А., Франція (BNP Paribas S.A.), номінальною сумою 36 млн. швейцарських франків та 65 млн. доларів США
(в грн.еквіваленті 824 374 тис. грн.)
Інших суттєвих подій у звітному періоді не відбувалося.

В.о. Голови Правління АТ „УкрСиббанк”

С.М.Панов

Головний бухгалтер АТ „УкрСиббанк” –
заступник начальника Департамента фінансів

Л.В. Крикун
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СУПРОВОДЖУВАЛЬНИЙ ЛИСТ
Загальна інформація про діяльність Банку
Найменування Банку
Повне найменування українською мовою: Публічне акціонерне товариство “УкрСиббанк”(далі - Банк).
Повне найменування російською мовою: Публичное акционерное общество «УкрСиббанк».
Повне найменування англійською мовою: Public Joint Stock Company “UkrSibbank”
Скорочене найменування українською мовою: АТ “УкрСиббанк”
Скорочене найменування російською мовою: АО “УкрСиббанк”
Скорочене найменування англійською мовою: JSC “UkrSibbank”
Код за ЄДРПОУ: 09807750.

Місцезнаходження Банку
Місцезнаходження Банку: Україна, 61001, м. Харків, просп. Московський, 60
Поштова адреса Банку: 61001, м. Харків, просп. Московський, 60; 04070, м. Київ , вул.Андріївська 2/12
Телефони у м.Харкові: +3 (057) 738-80-01, тел./факс +3 (057) 703-26-20
Телефони у м. Києві: +3 (044) 537-49-25, (044) 201-22-74 тел/факс: +3 (044) 201-22-54
E-mail office@ukrsibbank.com
Internet www.ukrsibbank.com
S.W.I.F.T. код KHABUA2K
REUTERS код USBK
SPRINT Mail UKRSIBBANK/BITEX
Electronic Mail of NBU UUKP

Дата заснування
Публічне акціонерне товариство “УкрСиббанк” (надалі – “Банк”) є правонаступником комерційного інноваційного
банку “Харківінкомбанк”, заснованого 04 травня 1990 року Зборами Засновників, зареєстрованого Держбанком
СРСР 18 червня 1990 року і перереєстрованого у Національному банку України 28 жовтня 1991 року.
Згідно з рішенням Установчої конференції 21 жовтня 1991 року (протокол № 4) комерційний інноваційний банк
“Харківінкомбанк” перереєстровано у закрите акціонерне товариство. Згідно з рішенням Загальних зборів
акціонерів від 18 червня 1992 року (протокол № 2) було змінено найменування банку на Акціонерний
комерційний інноваційний банк “УкрСиббанк”. Рішенням Загальних зборів акціонерів 25 серпня 1993 року
(протокол № 4) змінено організаційну форму банку на відкрите акціонерне товариство.
Рішенням Загальних Зборів Акціонерів від “27” жовтня 2009 р. Акціонерний комерційний інноваційний банк
“УкрСиббанк” у зв’язку з приведенням своєї діяльності у відповідність до норм Закону України “Про акціонерні
товариства” змінив своє найменування на Публічне акціонерне товариство “УкрСиббанк”, яке виступає
правонаступником по всіх правах та зобов’язаннях Акціонерного комерційного інноваційного банку
“УкрСиббанк”.
Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи А01 № 423320, дата проведення державної реєстрації
18.12.2009р. Номер запису про заміну свідоцтва 1 480 105 0045 005624.

Організаційно-правова форма Банку
Банк є юридичною особою у формі публічного акціонерного товариства відповідно до чинного законодавства
України та має цей статус з дати його реєстрації в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб та фізичних
осіб – підприємців.

Звітна дата за звітний період
Датою фінансової звітності за 4 квартал 2013р. є кінець дня 31.12.2013 року.

Функціональна валюта звітності та одиниця її виміру
Українська гривня, тисячі грошових одиниць

Назва органу управління, у віданні якого перебуває банк (назва материнської компанії)
Материнським банком АТ «УкрСиббанк» є БНП Париба С.А., Франція (BNP Paribas S.A.), код 662042449 RCS
PARIS.
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Види діяльності, які здійснює Банк та має здійснювати банк
Перелік ліцензій (дозволів):
1.
Банківська ліцензія НБУ № 75 від 05.10.2011 р. на право надання банківських послуг, визначених
частиною третьою статті 47 Закону України „Про банки і банківську діяльність”.
Термін дії – необмежений.
2.
Генеральна ліцензія НБУ на здійснення валютних операцій № 75 від 05.10.2011 р. на право здійснення
валютних операції згідно з додатком, яким визначений наступний перелік таких 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;
ведення рахунків клієнтів (резидентів та нерезидентів) в іноземній валюті та клієнтів –
нерезидентів у грошовій одиниці України;
ведення кореспондентських рахунків банків (резидентів та 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 здійснюється 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;
торгівля банківськими металами на валютному ринку України;
валютні операції на валютному ринку України, які належать до фінансових послуг згідно зі
статтею 4 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання 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 Національного банку України 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 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 Національного банку України від
15.08.2011 № 281.
Термін дії – необмежений.
3.
Ліцензія Серія АВ № 507197 від 12.01.2010 р. видана Державною комісією з цінних паперів та фондового
ринку на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами:
Брокерська діяльність.
Термін дії – 23.10.2014 р.
4.
Ліцензія Серія АВ № 507198 від 12.01.2010 р. видана Державною комісією з цінних паперів та фондового
ринку на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами:
Дилерська діяльність.
Термін дії – 23.10.2014 р.
5.
Ліцензія Серія АВ № 507199 від 12.01.2010 р. видана Державною комісією з цінних паперів та фондового
ринку на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами:
Андеррайтинг.
Термін дії – 23.10.2014 р.
6.
Ліцензія Серія АВ № 368596 от 12.05.2008 г. видана Адміністрацією державної служби спеціального
зв’язку та захисту інформації України. Вид господарської діяльності – Розробка, виробництво , використання,
експлуатація, сертифікаційні іспити, тематичні дослідження, експертиза, ввезення, вивіз криптосистем та
засобів криптографічного
захисту інформації (крім
послуг електронного цифрового підпису), торгівля
криптосистемами і засобами криптографічного захисту інформації в частині:
(1) Використання, експлуатація засобів криптографічного захисту інформації і криптосистем.
(2) Надання послуг в сфері криптографічного захисту інформації.
(3) Ввезення, вивіз засобів криптографічного захисту інформації і криптосистем.
(4) Торгівля засобами криптографічного захисту інформації і криптосистемами.
З наданням права виробництва робіт по пунктам (1)-(4) в сфері криптографічного захисту конфіденціальної
інформації.
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7.
Ліцензія Серія АЕ № 286557 від 08.10.2013 р. видана Національною комісією з цінних паперів та
фондового ринку на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарна діяльність.
Діяльність із зберігання активів інститутів спільного інвестування.
Строк дії ліцензії - з 12.10.2013 р. необмежений.
8.
Ліцензія Серія АЕ № 286558 від 08.10.2013 р. видана Національною комісією з цінних паперів та
фондового ринку на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарна діяльність.
Діяльність із зберігання активів пенсійних фондів.
Строк дії ліцензії - з 12.10.2013 р. необмежений.
9.
Ліцензія Серія АЕ № 286556 від 08.10.2013 р. видана Національною комісією з цінних паперів та
фондового ринку на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарна діяльність.
Депозитарна діяльність депозитарної установи.
Строк дії ліцензії - з 12.10.2013 р. необмежений.

Відомості про філії, представництва та інші відокремлені підрозділи
На звітну дату Банк має 580 безбалансових відділень у 169 містах України. Банк не має представництв та
інших відокремлених підрозділів.

Аналіз виконання нормативів.
З метою забезпечення стабільної діяльності банків та своєчасного виконання ними зобов'язань перед
вкладниками, а також запобігання неправильному розподілу ресурсів і втраті капіталу через ризики, що
притаманні банківській діяльності, Національний банк України встановлює економічні нормативи, що є
обов’язковими до виконання усіма банками:



нормативи капіталу:

- мінімального розміру регулятивного капіталу (Н1),
- адекватності регулятивного капіталу/платоспроможності (Н2),
- співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів (Н3);



нормативи ліквідності:

- миттєва ліквідність (Н4),
- поточна ліквідність (Н5),
- короткострокова ліквідність (Н6);



нормативи кредитного ризику:

- максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7),
- великих кредитних ризиків (Н8),
- максимального розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру (Н9),
- максимального сукупного розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам (Н10);



нормативи інвестування:

- інвестування в цінні папери окремо за кожною установою (Н11),
- загальної суми інвестування (Н12);
Протягом
звітного періоду Банк
підтримував значення встановлених Національним банком України
економічних нормативів та лімітів відкритої валютної позиції на достатньому рівні. Станом на кінець дня
31.12.2013р. значення нормативів становили згідно даних звітності Банку :



регулятивний капітал (Н1) – 4 678 442 тис.грн. (нормативне значення – не менше 120 млн.грн.),



норматив адекватності регулятивного капіталу (Н2) – 23,01 (нормативне значення – не менше 10%),



норматив співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів (Н3) – 18,70%, середньозважене
значення за грудень 2013 р.- 17,22 % (нормативне значення – не менше 9%),



норматив миттєвої ліквідності (Н4) –38,79% (нормативне значення – не менше 20%),



норматив поточної ліквідності (Н5) – 70,71% (нормативне значення – не менше 40%),



норматив короткострокової ліквідності (Н6) –76,10% (нормативне значення – не менше 60%),



норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7) – 8,37% (нормативне
начення – не більше 25%),
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норматив великих кредитних ризиків (Н8) – 8,37 % (нормативне значення – не більше 8-кратного розміру
регулятивного капіталу, тобто не більше 800%),



норматив максимального розміру кредитів, гарантій та порук, наданих одному інсайдеру (Н9) – 4,75 %
(нормативне значення – не більше 5%),



норматив максимального розміру кредитів, гарантій та порук, наданих інсайдерам (Н10) – 5,58%
(нормативне значення – не більше 30%),



норматив інвестування в цінні папери окремо за кожною установою (Н11) – 12,04%, середньозважене
значення за грудень 2013 р.-12,04 % (нормативне значення – не більше 15%),



норматив загальної суми інвестування (Н12) –19,61%, середньозважене значення за грудень 2013 р.19,61% (нормативне значення – не більше 60%),



Ліміт довгої відкритої валютної позиції (Л13-1) – 3,9623 (нормативне значення – не більше 5%),



Ліміт короткої відкритої валютної позиції (Л13-2) – 0,0020 (нормативне значення – не більше 10%).

Протягом звітного періоду 2013 року рівень платоспроможності (адекватністі регулятивного капіталу) Банку
зберігався на достатньому рівні.

Інформація про участь Банку в Фонді гарантування вкладів фізичних осіб
Банк є учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (реєстраційне свідоцтво №86 від 02 вересня
1999 р.), що діє відповідно до Закону № № 4452-VI «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» від
23.02.2012 р.

Припинення окремих видів банківських операцій
У звітному періоді припинення (ліквідації) окремих видів банківських операцій не відбувалося.

Обмеження щодо володіння активами
У звітному періоді обмеження щодо володіння Банком активами не відбувалося.

Частка керівництва в акціях
Частка керівництва банку в статутному капіталі банку відсутня.

Інформація про акціонерів, що володіють істотною часткою (більше ніж 5%) акцій у
статутному фонді Банку станом на кінець дня 31.12.2013р.
Ідентифікаційний
номер

Назва

Кількість, шт.

% до СФ
(пряма
участь/посере
дкована
участь)

138 047 721 538 штук
простих іменних акцій
1

2

БНП
Париба
С.А.,
(BNP Paribas S.A.)

Франція

662042449 RCS
PARIS

ЄБРР, Велика Британія (European
Bank
for
Reconstruction
and
Development, United Kingdom)

GB26500612

12 769 830 840 штук
привілейованих іменних
акцій класу "А"
24 361 496 040 штук
простих іменних акцій
2 253 499 560 штук
привілейованих іменних
акцій класу "А"

84,9996
(пряма участь)

15,0000
(пряма участь)

Зміни розміру Статутного фонду Банку
У звітному періоді 2013 року розмір Статутного фонду Банку не змінився і складає 1 774 333 040,00
гривень.
Емісійний дохід внаслідок розміщення в 2010 р. привілейованих іменних акцій складає на звітну дату становить
811 259 841,60 грн.

Власні акції Банку, викуплені в акціонерів
Станом на кінець дня 31.12.2013 банк не мав викуплених власних акцій.

Кількість працівників на кінець звітного періоду порівняно з попереднім роком
Середня кількість працівників Банку на кінець дня 31.12.2013 року порівняно з датою на кінець дня 31 грудня
2012 року зменьшилася на 14,97% - з 9 303 чоловік до 7 910 чоловік.
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Ефект змін в обліковій політиці та виправлення суттєвих помилок
Протягом звітного періоду змін в Обліковій політиці банку, що вплинули на фінансовий результат, не було.
Виправлення суттєвих помилок не відбувалося.

Види та обсяги операцій пов’язаних сторін з часткою вкладень в
підприємства.

асоційовані та дочірні

Протягом 2013 року (в третьому кварталі 2013 року) Банком були викуплені 99% інвестицій в ТОВ «МС-5» (код
ЄДРПОУ- 35349710), що частково (95%) враховувалися на балансі ЗАТ “КУА” "УкрСиб Ессет Менеджмент” (код
ЄДРПОУ -32799200) і частково (5%) на балансі ТОВ “Українська Лізингова компанія” (код ЄДРПОУ-30575865). У
ТОВ “Українська Лізингова компанія” залишилося володіння 1% частки капіталу ТОВ «МС-5». Таким чином, на
кінець 3-го кварталу 2013р. і на звітну дату Банк володіє прямо та опосередковано 100% капіталу ТОВ «МС-5»
(Банк володіє 100% капіталу ТОВ “Українська Лізингова компанія” ). В результаті продажу в 3-му кварталі 2013р.
компанією ЗАТ “КУА” "УкрСиб Ессет Менеджмент” (код ЄДРПОУ -32799200) інвестицій компанії ТОВ «УкрСибФінанс» (код ЄДРПОУ - 32799200) ЗАТ «СК «АХА Страхування» у розмірі 17,84% капіталу, змінилась і
опосередкована частка Банка в ЗАТ «СК «АХА Страхування» з 49,81% до 49,82%.
В четвертому кварталі 2013р. була створена нова компанія ТОВ «“КУА-АПФ” УкрСиб Кепітал Менеджмент» код
ЄДРПОУ - 38965647) зі статутним капіталом у розмірі 7 000 000 грн. Власником найбільшої частки капіталу
(99,90%) є АТ «УкрСиббанк», рештою капіталу (0,1 %) новоствореної дочірньої компанії Банку володіє ТОВ
“Українська Лізингова компанія” (код ЄДРПОУ-30575865).

Відомості про юридичних осіб, у яких емітент володіє більше ніж 10% статутного капіталу
(активів), станом на кінець дня 31.12.2013р.
Повне найменування
юридичної особи

Код
ЄДРПОУ

Місцезнаходження юридичної
особи

Частка заявника
в статутному
фонді (капіталі)
цієї юридичної
особи (тис.грн.)

Частка
заявника
в
статутном
у фонді
(капіталі)
цієї
юридично
ї особи
(%)

Дочірні компанії:
ЗАТ “КУА” "УкрСиб Ессет
Менеджмент”
ТОВ “Українська Лізингова
компанія”
ТОВ “Ресторан
Театральний”

32799200
30575865
24512029

ТОВ «УкрСиб-Фінанс»
ТОВ «“КУА-АПФ” УкрСиб
Кепітал Менеджмент»

32338678

ТОВ «МС-5»

35349710

38965647

04070, м. Київ, вул. Іллінська, 8
04070, м. Київ, вул. Іллінська, 8
69063 м.Запоріжжя,
вул. Чекістів, 23
61002,м.Харкiв,вул.Дарвiна,20
01033, м. Київ, вул. Тарасівська,
16,
04070, м. Київ,
вул. Андріївська, 7

99,94%

74 997,00

100,00%

422,00

99,70%

50,00

100,00%

7 000,00

100,00%*

44,00

100,00%*

балансова
вартість інвестиції:

Асоційовані компанії:
ЗАТ «СК «АХА
Страхування»

49 970,00

20474912

04070, м. Київ, вул. Іллінська, 8

213 575

49,82%*

* - загальний відсоток участі Банку в статутному капіталі компанії, в т.ч.:
пряма частка участі банку станом на кінець дня 31.12.2013 року складає:
в ТОВ «МС-5» - 99,00%;
в СК «АХА Страхування» 31,98%;
в ТОВ «“КУА-АПФ” УкрСиб Кепітал Менеджмент» 99,90%.
Протягом звітного періоду відбулося повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за рахунок
резерву на загальну суму 135 991 853,81 грн. , в т.ч.:
- заборгованості за кредитами на суму 135 872 503,54 грн.;
- безнадійних доходів минулих років за кредитними операціями в сумі 74 484,20 грн. ;
- безнадійних доходів минулих років за розрахунково-касове обслуговування – 33 681,60 грн;
- дебіторської заборгованості за нестачами в касах банку в сумі 11 184,47 грн.

В.о. Голови Правління АТ „УкрСиббанк”

С.М.Панов

Головний бухгалтер АТ „УкрСиббанк”–
заступник начальника Департамента Фінансів

Л.В. Крикун
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