Зміст
1. Основні відомості про емітента:
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

X

б) інформація про державну реєстрацію емітента

X

в) банки, що обслуговують емітента

X

г) основні види діяльності

X

ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

X

е) інформація про рейтингове агентство

X

є) інформація про органи управління емітента
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість
акцій (розміру часток, паїв)

X

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

X

4. Інформація про посадових осіб емітента:
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

X

6. Інформація про загальні збори акціонерів

X

7. Інформація про дивіденди
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

9. Відомості про цінні папери емітента:
а) інформація про випуски акцій емітента

X

б) інформація про облігації емітент
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
г) інформація про похідні цінні папери
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів

X

10. Опис бізнесу

X

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

б) інформація щодо вартості чистих активів емітента
в) інформація про зобов'язання емітента

X

г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних
паперів
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,

X

що виникала протягом звітного періоду
14. Інформація про стан корпоративного управління

X

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на
кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які
відбулися протягом звітного періоду
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами
іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на
іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного
року
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових
платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими
забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
20. Основні відомості про ФОН
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
24. Правила ФОН
25. Річна фінансова звітність

X

26. Копія протоколу загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для
акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до
Комісії)

X

27. Аудиторський висновок

X

28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів
фінансової звітності
29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини
об'єкта) житлового будівництва)

30. Примітки

- Станом на 01.01.2012р. серед засновникiв банку не має таких, якi володiють
бiльше 10% статутного капiталу.
- Станом на 01.01.2012р. серед посадових осiб не має таких, якi володiють
акцiями емiтента.
- У 2011 роцi дивiденди не нараховувалися та не сплачувалися.

3. Основні відомості про емітента
3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
3.1.1. Повне найменування
Публiчне акцiонерне товариство "УкрСиббанк"
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)
АТ "УкрСиббанк"
3.1.3. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3.1.4. Поштовий індекс
61001
3.1.5. Область, район
Харківська
3.1.6. Населений пункт
Харкiв
3.1.7. Вулиця, будинок
проспект Московський, 60
3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента
3.2.1. Серія і номер свідоцтва
14801200000005624
3.2.2. Дата державної реєстрації
28.10.1991
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво
виконавчий комiтет Харкiвської мiської ради
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)
7511665200.00
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)
7511665200.00
3.3. Банки, що обслуговують емітента
3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у національній валюті
Управлiння Нацiонального банку України в Харкiвськiй областi
3.3.2. МФО банку
351447
3.3.3. Поточний рахунок
32009100100
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним

рахунком у іноземній валюті
ОАО Банк ВТБ, Санкт-Петербург
3.3.5. МФО банку
н/д
3.3.6. Поточний рахунок
30111810055550
3.4. Основні види діяльності
Iншi види грошового посередництва

64.19

3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*
Вид діяльності

Номер
ліцензії
(дозволу)

Дата видачі

Державний орган,
що видав

Дата закінчення дії
ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

Банкiвськi операцii

75

05.10.2011

Нацiональний банк
України

необмежений

Банкiвська лiцензiя НБУ № 75 вiд 05.10.2011 р. на право надання
Опис банкiвських послуг, визначених частиною третьою статтi 47 Закону
України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть".

Банкiвськi операцii

75

05.10.2011

Нацiональний банк
України

необмежений

Генеральна лiцензiя НБУ на здiйснення валютних операцiй № 75 вiд
05.10.2011 р. на право здiйснення валютних операцiї згiдно з додатком,
яким визначений наступний перелiк таких валютних операцiй:
- неторговельнi операцiї з валютними цiнностями;
- операцiї з готiвковою iноземною валютою та чеками (купiвля, продаж,
обмiн, прийняття на iнкасо), що здiйснюються в касах i пунктах обмiну
iноземної валюти банкiв;
- операцiї з готiвковою iноземною валютою (купiвля, продаж, обмiн), що
здiйснюються в пунктах обмiну iноземної валюти, якi працюють на
пiдставi укладених банками агентських договорiв з юридичними
особами-резидентами;
- ведення рахункiв клiєнтiв (резидентiв та нерезидентiв) в iноземнiй
валютi та клiєнтiв - нерезидентiв у грошовiй одиницi України;
- ведення кореспондентських рахункiв банкiв (резидентiв та
Опис нерезидентiв) в iноземнiй валютi.
- ведення кореспондентських рахункiв банкiв (нерезидентiв) у грошовiй
одиницi України.
- вiдкриття кореспондентських рахункiв в уповноважених банках
України в iноземнiй валютi та здiйснення операцiй за ними;
- вiдкриття кореспондентських рахункiв у банках (нерезидентах) в
iноземнiй валютi та здiйснення операцiй за ними;
- залучення та розмiщення iноземної валюти на валютному ринку
України;
- залучення та розмiщення iноземної валюти на мiжнародних ринках;
- торгiвля iноземною валютою на валютному ринку України [за винятком
операцiй з готiвковою iноземною валютою та чеками (купiвля, продаж,
обмiн), що здiйснюється в касах i пунктах обмiну iноземної валюти
банкiв i агентiв];
- торгiвля iноземною валютою на мiжнародних ринках;

- залучення та розмiщення банкiвських металiв на валютному ринку
України;
- торгiвля банкiвськими металами на валютному ринку України;
- валютнi операцiї на валютному ринку України, якi належать до
фiнансових послуг згiдно зi статтею 4 Закону України "Про фiнансовi
послуги та державне регулювання фiнансових послуг" та не зазначенi в
абзацах другому-сiмнадцятому роздiлу другого Положення про порядок
надання банкам i фiлiям iноземних банкiв генеральних лiцензiй на
здiйснення валютних операцiй, затвердженого постановою Правлiння
Нацiонального банку України вiд 15.08.2011 № 281;
- валютнi операцiї на мiжнародних ринках, якi належать до фiнансових
послуг згiдно зi статтею 4 Закону України "Про фiнансовi послуги та
державне регулювання фiнансових послуг" та не зазначенi в абзацах
другому-сiмнадцятому роздiлу другого Положення про порядок надання
банкам i фiлiям iноземних банкiв генеральних лiцензiй на здiйснення
валютних операцiй, затвердженого постановою Правлiння Нацiонального
банку України вiд 15.08.2011 № 281.

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку

АВ 507197

АВ 507198

12.01.2010

АВ 507199

12.01.2010

АВ 507201

Опис

23.10.2014

ДКЦПФР

23.10.2014

12.01.2010

ДКЦПФР

23.10.2014

Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв

Опис

Депозитарiй iнвестицiйного фонду

ДКЦПФР

Андерайтинг

Опис

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку

23.10.2014

Дилерська дiяльнiсть

Опис

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку

ДКЦПФР

Брокерська дiяльнiсть

Опис

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку

12.01.2010

61

09.08.1994

Мiнiстерство
фiнансiв України

необмежений

Лiцензiя на право здiйснення дiяльностi як депозитарiй iнвестицiйного
фонду чи iнвестицiйної компанiї.

3.6. Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств
Найменування об'єднання

Місцезнаходження об'єднання

"Перша фондова торговельна
система"

01133 м. Київ вул. Щорса, 31

Опис

Всеукраїнська громадська
органiзацiя "Асоцiацiя
платникiв податкiв України"
Опис

Є одним iз найчисельнiших та найбiльш авторитетних об'єднань професiйних
учасникiв ринку цiнних паперiв, що отримало визнання серед представникiв органiв
державної влади та iнвесторiв на ринку цiнних паперiв, як в Українi, так i за її межами .

01001 м. Київ вул. Михайлiвська, 24-11-В
Всеукраїнська громадська органiзацiя Асоцiацiя платникiв податкiв України є
добровiльною неприбутковою, не полiтичною Всеукраїнською громадською
органiзацiєю громадян України, громадян iнших держав, осiб без громадянства, що
створена на основi єдностi iнтересiв для спiльної реалiзацiї своїх прав i свобод.

Асоцiацiя дiє у вiдповiдностi з Конституцiєю України, Законом України "Про
об'єднання громадян", iншими законодавчими актами України та цим Статутом.
Основною метою дiяльностi АППУ є впровадження освiтнiх, органiзацiйних та
наукових заходiв для захисту законних економiчних, соцiальних та iнших спiльних
прав та iнтересiв членiв Асоцiацiї, а також сприяння створенню в Українi умов для
становлення та прiоритетного розвитку нацiонального пiдприємництва.

Українська мiжбанкiвська
Асоцiацiя членiв платiжних
ситем "ЕМА"
Опис

Visa International Services
Association Visa CEMEA
Опис

Українська нацiональна
iпотечна Асоцiацiя

Опис

Асоцiацiя "Кримський
Банкiвський Союз"

Опис

Європейська Бiзнес
Асоцiацiя

Опис

Українська мiжбанкiвська
валютна бiржа

01033 м. Київ вул. Саксаганського, 37, офiс 2
iнформацiя вiдсутня

PO BOX 253 London W 8 5 TE United Kingdom
Одна з найбiльших свiтових платiжних систем. Карти "Вiза" приймаються до оплати в
торгових точках бiльше 150 країн свiту. Органiзацiя грає центральну роль в розробцi
iнновацiйних платiжних продуктiв i технологiй, якi використовують 21 тисяча
фiнансових органiзацiй, - членiв платiжної системи i власниками їх карт.

01033 м. Київ вул. Гайдара, 22 корп. А
Українська Нацiональна Iпотечна Асоцiацiя об'єднує 37 органiзацiй, що активно
працюють на ринках фiнансiв та нерухомостi. Ми представляємо понад 90%
українського iпотечного сектору за обсягом виданих кредитiв. Метою створення i
дiяльностi Асоцiацiї є сприяння всебiчному розвитку iпотечних вiдносин, масовому
поширенню по всiй територiї України iпотечного фiнансування суб'єктiв економiчних
вiдносин. УНIА є членом Європейської Iпотечної Федерацiї.

АР Крим 95017 м. Сiмферополь вул. Київська, 55/2
Головною метою дiяльностi Асоцiацiї є сприяння розвитку банкiвської системи Криму,
захист i представлення iнтересiв своїх членiв в органах державної влади i управлiння,
розвитку мiжрегiональних i мiжнародних зв'язкiв, сприяння створенню правової бази
банкiвської дiяльностi, забезпечення зв'язку з громадськiстю, затвердження взаємної
довiри, надiйностi i дiлового партнерства мiж банками.

м. Київ вул. Кiквiдзе, 41
Європейська Бiзнес Асоцiацiя є провiдною органiзацiєю мiжнародного бiзнесу в
Українi та об'єднує бiльше 750 європейських, українських та мiжнародних компанiй,
пропонуючи їм: - Колективний захист iнтересiв у центральних та мiсцевих органах
державного управлiння України, в iноземних та мiжнародних органiзацiях; Можливiсть брати участь у процесi прийняття рiшень на рiвнi Європейського Союзу
через тiснi робочi стосунки з Європейською - Комiсiєю та посольствами країн
Європейського Союзу у Києвi; - Регулярну iнформацiйну пiдтримку щодо процесiв, якi
впливають на ведення бiзнесу в Українi, а також семiнари та презентацiї; - Розважальнi
та соцiальнi заходи, що надають можливiсть представникам європейської бiзнес
спiльноти зустрiчатися неформально та сприяти розвитку бiзнесу. - Iншi послуги, серед
яких також: Дисконтна система, що надає членам ЄБА знижки на послуги та товари,
якi користуються великим попитом.

04070 м. Київ вул. Межигiрська, 1

УМВБ є бiржею, яка здiйснює органiзацiю торгiвлi фiнансовими iнструментами
(цiнними паперами, репо, деривативами як фiнансовими, так i товарними) та
розрахунки i клiринг за укладеними на бiржi угодами з забезпеченням механiзмiв
управлiння ризиками та системи гарантiй по виконанню угод.

Опис

Кримська мiжбанкiвська
валютна бiржа

АР Крим м. Сiмферополь вул. Київська, 50/2
iнформацiя вiдсутня.

Опис

Український КредитноБанкiвський союз

01021 м. Київ Кловський узвiз, 9/2
Метою Українського Кредитно-Банкiвського союз є сприяння стабiльному розвитку i
дiяльностi банкiвської системи України, захисту прав та законних iнтересiв членiв
Кредитно-Банкiвського Союзу, надання їм всебiчної допомоги, забезпечення
координацiї їх зусиль для вирiшення питань, що стоять перед кредитно-грошовою
системою.

Опис

Фонд гарантування вкладiв
фiзичних осiб

01034 м. Київ вул. Ярославiв Вал, 32-А
Основною цiллю дiяльностi Фонду в Українi є захист прав та iнтересiв фiзичних осiб вкладникiв банкiв, фiлiй iноземних банкiв.

Опис

Представництво
Американської торговельної
палати в Українi

03038 м. Київ вул. Амосова, 12, 15-й поверх
Американська Торгiвельна Палата має двi основнi мети: по-перше, пiдтримувати
Членiв, якi працюють на ринку України. По-друге, сприяти залученню нових iноземних
iнвесторiв до України. Американська Торгiвельна Палата сприяє залученню на ринок
України iноземних iнвесторiв, якi користуються консультацiями Американської
Торгiвельної Палатi з метою отримання необхiдної iнформацiї та знаходять у дiловому
свiтi контакти, якi є необхiдними для втiлення стратегiчних бiзнес-планiв.
Американська Торгiвельна Палата в Українi представляє iнтереси малих, середнiх та
крупних мiжнародних iнвесторiв. Враховуючи те, що Членство в Американськiй
Торгiвельнiй Палатi є вiдкритим, Палата представляє iнтереси всього iноземного
iнвестицiйного суспiльства, яке дiє в Українi.

Опис

Київська торговопромислова палата

01054 м. Київ вул. Богдана Хмельницького, 55
Серед основних послуг, якi надає Київська ТПП - проведення експертиз, контроль
якостi та комплектностi товарiв, визначення їхньої вартостi, видача сертифiкатiв
походження, декларування зовнiшньоторговельних вантажiв, проведення нацiональних
i мiжнародних виставок. Київська торгово-промислова палата свої дiї послiдовно
спрямовує на розвиток дiлового потенцiалу Києва, сприяє його перетворенню у дiловий
та фiнансовий центр, здатний посiсти гiдне мiсце серед європейських мiст. Працюючи
в iнтересах розвитку взаємовигiдних зв'язкiв на внутрiшньому i зовнiшньому ринках,
враховуючи реалiї сьогодення, Палата дiяла i дiє заради розвитку дiлової активностi у
столичному регiонi та за його межами.

Опис

S.W.I.F.T.s.c

Avenue Adele, 1 B-1310 La Hulpe, Belgium
Мiжнародна мiжбанкiвська система передачi iнформацiї i здiйснення платежiв.

Опис

REUTERS

85, Fleet st., UK, London, EC4 4AJ

iнформацiя вiдсутня.

Опис

The Thomas Cook Group Ltd

Туристичний бiзнес.

Опис

MasterCard Europe
Опис

Western Union Financial
Services Inc
Опис

American Express Services
Europe Limited
Опис

ПАТ "Фондова бiржа
"Перспектива"
Опис

Асоцiацiя Українська
Нацiональна Група Членiв i
Користувачiв СВIФТ
"УкрСВИФТ"
Опис

Французька дiлова спiльнота
в Українi
Опис

Перше всеукраїнське бюро
кредитних iсторiй
Опис

ПрАТ "Всеукраїнський
депозитарiй цiнних паперiв"
Опис

121069 м. Москва вул. Поварська, 23/4

198F Chaussee de Tervuren, B-1410 Waterloo, Belgium
Найбiльша у свiтi платiжна система, займається обслуговуванням фiнансових установ,
фiзичних осiб i пiдприємств у бiльш нiж 210 країнах i регiонах свiту.

Росiйська Федерацiя, 113149 м. Москва вул. Сiвашська 4/2
Одна з найбiльших у свiтi систем, вона поєднує понад 200 країн i територiй, перекази
Western Union можна вiдправити й отримати в понад 300 тисячах пунктiв практично по
всьому свiтi.

Portland House, Stag Place, London, England SWLE 5 BZ
iнформацiя вiдсутня.

49000 м. Днiпропетровськ вул.Ленiна, 30
Метою Бiржi, як об'єднання професiйних учасникiв фондового ринку, є активiзацiя
торгiв i росту лiквiдностi вiтчизняного ринку цiнних паперiв за рахунок залучення
iнвестицiй фiзичних осiб i впровадження Iнтернет-Трейдингу.

04053 м. Київ вул. Обсерваторна, 21-а
Українська нацiональна группа членiв i користувачiв мiжнародної системи обмiну
платiжними повiдомленнями S.W.I.F.T. та є незалежною асоцiацiєю з неприбутковим
статусом.

01034 м. Київ вул. Володимирська, 23а
iнформацiя вiдсутня.

02002 м. Київ вул. Марини Раскової, 11
Бюро веде кредитнi iсторiї юридичних i фiзичних осiб та надає банкам i небанкiвським
фiнансово-кредитним установам великий спектр спецiалiзованих систем пiдтримки
прийняття рiшень та управлiння ризиками.

04107 м. Київ вул.Тропiнiна, 7-Г
Є найбiльшим та найпотужнiшим розрахунково-клiринговим депозитарiєм в Українi.
Надiйна iнфраструктура, сучаснi технологiї взаємодiї з учасниками ринку, значний
досвiд та професiоналiзм спецiалiстiв, чiтке виконання правил та процедур

депозитарного облiку є запорукою вчасного проведення депозитарних операцiй та
надiйного захисту прав власникiв цiнних паперiв.

Форум провiдних
мiжнародних фiнансових
установ

03038 м. Київ вул. Амосова, 12
Завдання Форуму полягає у забезпеченнi розвитку стабiльної i прозорої фiнансової
системи України, орiєнтованої на кращi мiжнароднi практики. Вiн буде представляти
iнтереси мiжнародних членiв у державних структурах щодо важливих питань
фiнансової та банкiвської дiяльностi. Захист iнтересiв фiнансових установ,
забезпечення правових гарантiй їхньої дiяльностi шляхом обговорення поточних
питань i проблем фiнансового сектору України, розробки пропозицiй i проектiв законiв,
спрямованих на розвиток фiнансового сектору, також належать до порядку денного
Форуму.

Опис

Об`єднана банкоматна
мережа Global ATM Alliance

н/д
Дозволяє клiєнтам банку користуватися понад 40 000 банкоматами в 40 країнах свiту за
пiльговими тарифами.

Опис

3.7. Інформація про рейтингове агентство
Найменування
рейтингового
агентства

Ознака рейтингового
агентства (уповноважене,
міжнародне)

Дата визначення або
поновлення рейтингової оцінки
емітента або цінних паперів
емітента

Рівень кредитного
рейтингу емітента або
цінних паперів емітента

1

2

3

4

Fitch Ratings Ltd

міжнародне рейтингове
агентство

19.10.2011

B+/AAA(ukr)

4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість
акцій (розміру часток, паїв)
Найменування юридичної
особи засновника та/або
учасника

Код за ЄДРПОУ
засновника та/або
учасника

Місцезнаходження

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

АТ "Українська-Сибiрська
iнвестицiйна корпорацiя"

14086028

61002 Україна
смт.Кулиничi
Кулиничiвська, 44

0.000400990900

АТЗТ "Тома"

14080511

61000 Україна Харкiв
вул.Iванiвська, 1

0.000015732000

АТ Страхова компанiя "Харкiв"

14073445

61000 Україна Харкiв
пл.Радянської України, 1

0.000007715000

ЗАТ "Красноградський
м`ясокомбiнат"

00444168

63330 Україна Красноград
Українська, 162

0.000008096000

ВАТ "Мереф`янський скляний
завод"

00293504

62472 Україна Мерефа
Леонiвська, 84

0.000003062000

ПАТ "Харкiвський
птахокомбiнат"

00444145

61030 Україна Харкiв
Сидоренкiвська, 3

0.000001344000

Харкiвський м`ясокомбiнат

00444147

61001 Україна Харкiв пр-т
Гагарiна, 100

0.000000533000

АТ фiрма "АТЕК"

14054883

61000 Україна Харкiвпр-т
50-рiччя ВЛКСМ, 54-А

0.000000323000

ПАТ "Турбогаз"

00158787

61003 Україна Харкiв
пров.Дубового, 6/4

0.000000211000

ЗАТ "Оргтурбогаз"

04695526

61000 Україна Харкiв пр-т
Гагарiна, 348

0.000000187000

ЗАТ "Iзюмський м`ясокомбiнат"

00444180

64300 Україна Iзюм
Комiнтерна, 4

0.000000105000

ДП "Ресторан Станцiї "Левада"

01551133

61140 Україна
Харкiвперон ж/д
ст.Левада

0.000000057000

ВАТ "Укренерготеплоiзоляцiя"

00110243

61000 Україна Харкiв
Текстильна, 82

0.000000053000

АТЗТ "Iнтурбiзнесцентр-Дружба"

02573591

61009 Україна Харкiв пр-т
Гагарiна, 185

0.000000000000

ТОВ "Страннiк"

32632652

50072 УкраїнаКривий Рiг
вул.Черняховського, 8

0.000000000000

ЗАТ "Харкiвспецмонтаж"

00238842

61005 Україна Харкiв
Воєнна, 35

0.000000000000

Харкiвський Виробничий
кооператив "Трансбудмаш"

06957839

61001Україна Харкiв
Набережна В.Чапаєва, 2

0.000000000000

АТ "Ефект"

19040522

65085 Україна Одеса шосе
Тираспольське, 19

0.000000000000

ВАТ "Точприлад"

05796222

61166 Україна Харкiв
Серпова, 4

0.000000000000

ДП "Харкiввибухпром"

00292184

61001 Україна Харкiв вул.
Кiрова, 18

0.000000000000

Прізвище, ім"я, по батькові
фізичної особи
Усього

Серія, номер, дата видачі та найменування
органу, який видав паспорт*

Відсоток акцій (часток, паїв),
які належать засновнику та/або
учаснику (від загальної
кількості)
0.000447327000

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
Середня кiлькiсть працiвникiв Банку на звiтну дату 2011 року порiвняно з датою на кiнець
дня 31 грудня 2010 року зменьшилася на 1,06% - з 10 364 чоловiк до 10 255 чоловiк. Фонд оплати
працi штатних працiвникiв склав 810 092,7 тис. грн.
У звiтному перiодi Банк продовжував реалiзовувати високi цiлi, поставленi перед всiма
пiдроздiлами i спiвробiтниками УкрСиббанку. Було зроблено акцент на якiснiй пiдтримцi вже
iснуючих та ефективно працюючих процесiв, а також на впровадженi тих змiн, якi допоможуть i
надалi займати лiдируючi позицiї на ринку України.
При цьому, як завжди, у фокусi було створення максимально сприятливих умов для
розвитку та самореалiзацiї всiх спiвробiтникiв Банку.
В 2011 роцi в Укрсиббанку були вровадженi 4 принципи менеджменту BNP Paribas Group:
- Клiєнтоорiєнтованiсть
- Оцiнка ризику i пiдприємництво
- Управлiння на основi власного прикладу
- Турбота про спiвробiтникiв
Вiд керiвникiв всiх рiвнiв банку очiкується дотримання даних принципiв в щоденнiй роботi.

Вперше в iсторiї Банка в 2011 роцi була органiзована конференцiя керiвникiв банку "ТОП500" для обговорення стратегiї розвитку банку та удосконалення поточних процесiв з метою
досягнення стратегiчних цiлей.
Завдяки ефективно побудованiй схемi пiдбору персоналу, вдалося в найкоротшi термiни
заповнювати вакансiї усiх пiдроздiлiв, придiливши особливу увагу ключовим з точки зору
розвитку бiзнесу напрямкам. Була започаткована система стажування у вiддiленнях роздрiбного
бiзнесу, що надало можливiсть отримати постiйно дiючий кадровий резерв для роботи у
вiддiленнях.
В 2011 роцi в УкрСиббанку було продовжено реалiзацiю Глобальної Програми Розвитку
Талантiв, завдяки якiй низка спiвробiтникiв Банку мала змогу розпочати кiлькарiчну програму
навчання у Францiї , у складi мультинацiональних груп, до яких входять представники рiзних
нацiональностей з країн, де представлена BNPP Group.
Було розроблено новi за формою та змiстом навчальнi програми для менеджерiв,
спiвробiтникiв фронт-офiсу та пiдтримки. Розпочато спецiалiзованi програми навчання та
розвитку для ключових категорiй спiвробiтникiв, таких як керiвники регiональнiих управлiнь
роздрiбного бiзнесу, начальники ценгтрiв пiдтримки.
Переглянуто внутрiшнi процедури, якi впливають на якiсть органiзацiї, розробки та
проведення навчання. Продовжувалась активна робота з розвитку тренерської команди Банку та
вдосконалення iснуючих навчальних програм.
Також було вдосконалено можливостi Навчального порталу: розширено асортимент форм
дистанцiйного навчання спiвробiтникiв (форум, електроннi курси та тести, опитування та iнше),
проведено iнтеграцiю Навчального порталу з iншими корпоративними автоматизованими
системами, що дало змогу оперативно та менш затратно виконувати виробничi завдання.
При цьому повсякчас, незважаючи на те, за який напрямок дiяльностi Банку вiдповiдає
спiвробiтник, кожен керується незмiнними цiнностями УкрСиббанку, що входить до складу BNP
Paribas Group:
- Оперативнiсть
- Вiдданiсть
- Творчий пiдхiд
- Амбiтнiсть

6. Інформація про посадових осіб емітента
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
6.1.1. Посада: Голова Правлiння
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Фiлiп, Iв, Енрi Жоаньє (Joannier Philippe, Yves, Henri)
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
P FRA 11CY44393 09.11.2011 Посольство Францiї в Українi, м.Київ
6.1.4. Рік народження: 1951
6.1.5. Освіта: Вища торгова школа у 1973 роцi; Диплом вищої торгової школи; Квалiфiкацiя магiстр.
6.1.6. Стаж керівної роботи (років): 34
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав:
Голова Представництва БНП Париба в Єгиптi (BNP Paribas Country Head for Egypt).
6.1.8. Опис: Спостережною Радою АТ "УкрСиббанк", засiдання якої вiдбулося 20 липня 2011
року, розглянуто питання стосовно того, що Фiлiп Iв Анрi Жоанье (Philippe Yves Henri Joannier),
обраний Головою Правлiння Банку на Позачергових загальних зборах акцiонерiв Публiчного

акцiонерного товариства "УкрСиббанк", якi вiдбулися 12 серпня 2010 року, у зв'язку з отриманням
рiшення Нацiонального банку України щодо погодження його кандидатури на посаду Голови
Правлiння АТ "УкрСиббанк" приступив до виконання обов'язкiв Голови Правлiння та очолив
Правлiння Банку. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.

6.1.1. Посада: Заступник Голови Правлiння - Начальник Департаменту корпоративного бiзнесу
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Жан-Люк Анн Леон Дегель (Jean-Luc Anne Leon Deguel)
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
P BEL EI245343 03.06.2010 м. Варшава
6.1.4. Рік народження: 1959
6.1.5. Освіта: Бiзнес школа при Унiверситетi м. Льєж у 1983 роцi; Диплом комерцiйного iнженера;
Квалiфiкацiя - магiстр.
6.1.6. Стаж керівної роботи (років): 26
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав:
Начальник Департаменту банкiвського обслуговування комерцiйних органiзацiй/банкiвських
послуг корпоративним клiєнтам-Член Правлiння Банку Фортiс Банк Польща.
6.1.8. Опис: Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.

6.1.1. Посада: Заступник Голови Правлiння - Головний операцiйний директор
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Лiонель, Марк Дюмо (Lionel, Marc Dumeaux)
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
P FRA 11AL82046 17.03.2011 Посольство Францiї в Українi, м.Київ
6.1.4. Рік народження: 1958
6.1.5. Освіта: Унiверситет Бордо I - 1983 рiк, м. Бордо. Спецiальнiсть - управлiння пiдприємством;
Квалiфiкацiя - магiстр.
6.1.6. Стаж керівної роботи (років): 24
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав:
АТ "Iндустрiально-Експортний Банк", Україна, член Правлiння.
6.1.8. Опис: До складу Правлiння АТ "УкрСиббанк" замiсть Романенка Олега Олексiйовича з
26.05.2011 р. обрано Дюмо Лiонеля Марка (Dumeaux Lionel, Marc) - заступника Голови Правлiння
- Головного операцiйного директора АТ "УкрСиббанк". Непогашених судимостей за корисливi та
посадовi злочини не має.

6.1.1. Посада: Заступник Голови правлiння - Директор з ринкiв капiталу
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Франсуа-Ксав'є Жiро-А-Петi-Луї (Francois-Xavier Girod-A-Petit-Louis)
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
P FRA 06AV98113 18.10.2006 Префектура О-де-Сен, Францiя
6.1.4. Рік народження: 1957
6.1.5. Освіта: Унiверситет "Еколь Насьйональ де Пон I Шосе" - 1981 рiк. Квалiфiкацiя - iнженер.
6.1.6. Стаж керівної роботи (років): 14
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав:
"БНП Парiба", Францiя, директор з ринкiв капiталу по Українi.
6.1.8. Опис: Згiдно з рiшенням Спостережної Ради Публiчного акцiонерного товариства
"УкрСиббанк", засiдання якої вiдбулося 21 жовтня 2011 року. Обрано членом Правлiння АТ
"УкрСиббанк". Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.

6.1.1. Посада: Начальник Департаменту комплаєнс
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Катерина Ковалко (Марi)
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
P FRA 05CR01685 17.10.2005 Префектурою полiцiї м.Парижа (08) Зас.Дир. Пiдданства та
Громадянських свобод Пiд.П'єр Бьюллi AN
6.1.4. Рік народження: 1975
6.1.5. Освіта:
1997 - Унiверситет Гламорган; 1998 - Лондонська школа економiки та полiтичних вчень; 2008 –
«Мiжнародний науково-технiчний унiверситет iм. академiка Юрiя Бугая».
6.1.6. Стаж керівної роботи (років): 4
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав:
FERREXPO plc, Лондон, Великобританiя, Провiдний бiзнес-аналiтик, АТ "УкрСиббанк",
начальник Департаменту нормативного контролю.
6.1.8. Опис: Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.

6.1.1. Посада: Заступник Голови Правлiння - Директор з питань ризик-менеджменту
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Гийом, Франсiс, Люсьєн Лаграв (Guillaume, Francis, Lucien Lagrave)
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
P FRA 11AF48648 07.02.2011 Посольство Францiї в Українi
6.1.4. Рік народження: 1977

6.1.5. Освіта: Вища торгова школа м. Париж у 2001 роцi; спецiальнiсть - фiнанси i
пiдприємництво; квалiфiкацiя - магiстр;
6.1.6. Стаж керівної роботи (років): 7
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав:
Сантандер Консьюмер Банк, Москва, Росiйська Федерацiя, начальник Департаменту по
управлiнню ризиками
6.1.8. Опис: Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.

6.1.1. Посада: Заступник Голови Правлiння з питань роздрiбного бiзнесу
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Лежнiн Костянтин Петрович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
P RUS 51№4116611 12.08.2008 МЗС Росiї
6.1.4. Рік народження: 1976
6.1.5. Освіта: Росiйська економiчна академiя iм. Г.В. Плеханова, 1997 р. Спецiальнiсть "Фiнанси та
кредит"; квалiфiкацiя - економiст.
6.1.6. Стаж керівної роботи (років): 9
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав:
ВАТ "Альфа-Банк", заступник головного операцiйного директору Керiвництва Блоку Блок
"Операцiйний".
6.1.8. Опис: Згiдно з рiшенням Спостережної Ради Публiчного акцiонерного товариства
"УкрСиббанк", засiдання якої вiдбулося 21 жовтня 2011 року Обрано членом Правлiння АТ
"УкрСиббанк". Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.

6.1.1. Посада: Заступник Голови Правлiння-Начальник юридичного департаменту
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Панов Сергiй Миколайович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
МК 515013 30.05.1997 Московським РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi
6.1.4. Рік народження: 1971
6.1.5. Освіта: Вища, Нацiональна юридична академiя України, квалiфiкацiя - юрист.
6.1.6. Стаж керівної роботи (років): 15
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав:
АТ "УкрСиббанк" Заступник Голови Правлiння - начальник юридичного управлiння.
6.1.8. Опис: Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.

6.1.1. Посада: Заступник Голови Правлiння - начальник Департаменту фiнансiв
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Самарiна Ганна Юрiївна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
ВС 635902 26.12.2000 Київським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй областi
6.1.4. Рік народження: 1974
6.1.5. Освіта: Вища, Донецький державний унiверситет, квалiфiкацiя - економiст.
6.1.6. Стаж керівної роботи (років): 11
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав:
Перший Український Мiжнародний Банк, провiдний фахiвець групи фiнансового планування та
аналiзу, АТ "УкрСиббанк", Начальник Департаменту фiнансiв.
6.1.8. Опис: Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.

6.1.1. Посада: Голова Спостережної Ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Камiй Фоль (Camille Fohl)
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
F 38205 21.07.2006 Мiнiстерством зовнiшнiх справ Люксембург
6.1.4. Рік народження: 1956
6.1.5. Освіта: 1979 - Ступiнь магiстр з прикладної економiки, Католицький Унiверситет м. Лувенла-Нов, Бельгiя; 1994 - Програма з поглибленого вивчення менеджменту (Фонтенбло).
6.1.6. Стаж керівної роботи (років): інформація відсутня
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав:
Керiвник регiону Центральної i Схiдної Європи, роздрiбний бiзнес, BNP Paribas Член Комiтету
роздрiбного бiзнесу, BNP Paribas
6.1.8. Опис: Позачерговими Загальними зборами акцiонерiв АТ , якi вiдбулися 25.11.2011 обрано
Головою Спостережної Ради строком на три роки. Непогашених судимостей за корисливi та
посадовi злочини не має.

6.1.1. Посада: Заступник Голови Спостережної Ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Жан-Адрiан Лем`єр (Jean-Adrien Lemierre)
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
07AF 94529 01.02.2007 Генеральним Консульством Францiї
6.1.4. Рік народження: 1950
6.1.5. Освіта: 1971-Францiя-Диплом з полiтичних наук; 1972-Францiя-Вчене звання в областi

права; 1976-Францiя-Нацiональна Вища Школа з Управлiння.
6.1.6. Стаж керівної роботи (років): інформація відсутня
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав:
Радник Голови Правлiння БНП Парiба.
6.1.8. Опис: Позачерговими Загальними зборами акцiонерiв АТ "УкрСиббанк", якi вiдбулися
25.11.2011 обрано до Спостережної Ради строком на три роки. Непогашених судимостей за
корисливi та посадовi злочини не має.

6.1.1. Посада: Заступник Голови Спостережної Ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Пинзеник Вiктор Михайлович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
СО 293195 10.11.2000 Старокиївським РУ ГУ МВС у м.Київ
6.1.4. Рік народження: 1954
6.1.5. Освіта: 1970-1975 Львiвський державний унiверситет iм.I.Франка, економiст, 1976-1979
Львiвський державний унiверситет iм.I.Франка, Аспiрантура. Кандидат економ.наук. 1987-1989
Московський державний унiверситет iм.М.В. Ломоносова. Докторантура. Доктор економ.наук
6.1.6. Стаж керівної роботи (років): інформація відсутня
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав:
18.12.2007-12.02.2009 - Мiнiстр Фiнансiв України, З 2009 року - професор в Унiверситетi
банкiвської справи.
6.1.8. Опис: Позачерговими Загальними зборами акцiонерiв АТ "УкрСиббанк", якi вiдбулися
25.11.2011 обрано до Спостережної Ради строком на три роки. Непогашених судимостей за
корисливi та посадовi злочини не має.

6.1.1. Посада: Член Спостережної Ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Жан-Пьер Фальга (Jean-Pierre Falgas)
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
08AL 98658 01.04.2008 Супрефектурою де Сен Жермен ан Ле
6.1.4. Рік народження: 1959
6.1.5. Освіта: 1982р. ступiнь MBA, вища комерцiйна освiта (Францiя, м. Жой ан Жоза,
спецiалiзацiя - Фiнанси).
6.1.6. Стаж керівної роботи (років): інформація відсутня
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав:
БНП Парiба, Керiвник департаменту з особливих справ (по реструктуризацiї), Європа та
Середземномор'я.

6.1.8. Опис: Позачерговими Загальними зборами акцiонерiв АТ "УкрСиббанк", якi вiдбулися
25.11.2011 обрано до Спостережної Ради строком на три роки. Непогашених судимостей за
корисливi та посадовi злочини не має.

6.1.1. Посада: Член Спостережної Ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Домiнiк Меню (Dominique Menu)
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
06AF 20083 27.06.2006 Ambassade de France en Ukraine
6.1.4. Рік народження: 1955
6.1.5. Освіта: Комерцiйний iнститут м.Нансi (ступень школи менеджменту) Iнститут полiтологiї м.
Париж (аспiрантура з полiтологiї та економiки) Єльський унiверситет, м.Нью-Хевен, США
(аспiрантура з мiжнародного менеджменту та економiки)
6.1.6. Стаж керівної роботи (років): інформація відсутня
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав:
Голова Представництва БНП Парiба в Українi.
6.1.8. Опис: Позачерговими Загальними зборами акцiонерiв АТ "УкрСиббанк", якi вiдбулися
25.11.2011 обрано до Спостережної Ради строком на три роки. Непогашених судимостей за
корисливi та посадовi злочини не має.

6.1.1. Посада: Член Спостережної Ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Ален, Жорж, Огюст Фонтено (Alain, Georges, Auguste Fonteneau)
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
09PA 47134 07.05.2009 Префектурою Версалю
6.1.4. Рік народження: 1952
6.1.5. Освіта: 1977р. Унiверситет Париж Х, ступiнь Магiстр з прикладної макроекономiки.
6.1.6. Стаж керівної роботи (років): інформація відсутня
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав:
БНП Парiба Роздрiбний бiзнес на ринках, що розвиваються, фiнансовий директор (з сiчня 2009р.).
6.1.8. Опис: Позачерговими Загальними зборами акцiонерiв АТ "УкрСиббанк", якi вiдбулися
25.11.2011 обрано до Спостережної Ради строком на три роки. Непогашених судимостей за
корисливi та посадовi злочини не має.

6.1.1. Посада: Член Спостережної Ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Стефан Муї (Stеphane Mouy)

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
02VD 57511 14.01.2003 Префектурою полiцiї м.Париж
6.1.4. Рік народження: 1959
6.1.5. Освіта: 1984р. Магiстр з економiки, Унiверситет Париж I. 2001р. Магiстр з управлiння
бiзнесом, Вiдкритий Унiверситет Бiзнес Школа, Milton Keynes, Великобританiя. 2007р. Магiстр з
мiжнародних фiнансiв та управлiння Бiзнес Школа, Milton Keynes, Великобританiя.
6.1.6. Стаж керівної роботи (років): інформація відсутня
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав:
Керiвник юридичного департаменту, Європа та Середземномор'я, БНП Парiба.
6.1.8. Опис: Позачерговими Загальними зборами акцiонерiв АТ "УкрСиббанк", якi вiдбулися
25.11.2011 обрано до Спостережної Ради строком на три роки. Непогашених судимостей за
корисливi та посадовi злочини не має.

6.1.1. Посада: Член Спостережної Ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Нiк Тессейман (Nick Tesseyman)
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
99181598 24.03.2010 Мiнiстерством закордонних справ Спiвдружностi, Лондон
6.1.4. Рік народження: 1956
6.1.5. Освіта: Брейсноуз Коледж, Оксфордський унiверситет Бакалавр мистецтв першого класу з
сучасних мов (Росiйська) (1990)
6.1.6. Стаж керівної роботи (років): інформація відсутня
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав:
Директор Групи Фiнансових Iнститутiв ЄБРР (Європейського Банку Реконструкцiї та Розвитку).
6.1.8. Опис: Позачерговими Загальними зборами акцiонерiв АТ "УкрСиббанк", якi вiдбулися
25.11.2011 обрано до Спостережної Ради строком на три роки. Непогашених судимостей за
корисливi та посадовi злочини не має.

6.1.1. Посада: Член Спостережної Ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Жан Делан (Jean Deullin)
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
09AD 27942 20.01.2009 Префектурою О-де-Сен
6.1.4. Рік народження: 1950
6.1.5. Освіта: 1968-1972 Унiверситет Парижу "Iнститут менеджменту пiдприємств". Магiстр
дiлового права.

6.1.6. Стаж керівної роботи (років): інформація відсутня
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав:
Голова Персональних Фiнансiв Внутрiшнього Регiону BNP Paribas (БНП Парiба).
6.1.8. Опис: Позачерговими Загальними зборами акцiонерiв АТ "УкрСиббанк", якi вiдбулися
25.11.2011 обрано до Спостережної Ради строком на три роки. Непогашених судимостей за
корисливi та посадовi злочини не має.

6.1.1. Посада: Голова Ревiзiйної комiсiї
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Єшану Тетяна Петрiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
Інформація відсутня
6.1.4. Рік народження: 1975
6.1.5. Освіта: інформація відсутня
6.1.6. Стаж керівної роботи (років): інформація відсутня
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав:
Керiвник проекту пiдроздiлу мiжнародного роздрiбного банкiнгу у Центральнiй та Схiднiй Європi,
БНП Париба, Францiя.
6.1.8. Опис: На Загальних зборах акцiонерiв АТ "УкрСиббанк", якi вiдбулися 24.01.2011 р.
призначина Головою Ревiзiйної Комiсiї АТ "УкрСиббанк" строком на три роки.

6.1.1. Посада: Головний бухгалтер-Заступник начальника Департаменту фiнансiв
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Крикун Людмила Володимирiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
МК 468048 26.03.1997 Московським МВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi
6.1.4. Рік народження: 1971
6.1.5. Освіта: Вища, Харкiвський Державний унiверситет, квалiфiкацiя - економiст.
6.1.6. Стаж керівної роботи (років): 10
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав:
АППБ "Аваль", головний економiст, АТ "УкрСиббанк" Заступник головного бухгалтера.
6.1.8. Опис: Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.

7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента
Найменування Ідентифікаційний
юридичної особи код за ЄДРПОУ
БНП Париба С.А.,
Францiя (BNP
Paribas S.A.)
ЄБРР,(European
Bank for
Reconstruction and
Development,
United Kingdom)
Прізвище, ім'я,
по батькові
фізичної особи*

Місцезнаходження

Кількість за видами акцій
Дата
Від загальної
внесення
Кількість
привілейовані
кількості акцій
прості на
привілейовані
до
акцій (штук)
на
(у відсотках) прості іменні
пред'явника
іменні
реєстру
пред'явника

662042449

75009 Париж бульвар
дез Итальен,160

-

127697553586 84.99950000000 114927722746

0

12769830840

0

GB26500612

- United Kingdom
Англiя Лондон One
Exchange Square,
EC2A 2JN -

-

22534995600

0

2253499560

0

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

15.00000000000

20281496040

Кількість за видами акцій
Дата
Від загальної
внесення
Кількість
привілейовані
кількості акцій
прості на
привілейовані
до
акцій (штук)
на
(у відсотках) прості іменні
пред'явника
іменні
реєстру
пред'явника
Усього 150232549186 99.99950000000 135209218786

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.

0

15023330400

0

8. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид загальних
зборів*

чергові

позачергові
X

Дата проведення

24.01.2011

Кворум зборів**

99.999500000000

Опис

Вид загальних
зборів*

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про обрання лiчильної комiсiї Загальних зборiв акцiонерiв.
2. Про обрання секретаря Загальних зборiв акцiонерiв.
3. Про переведення випуску акцiй Банку з документарної форми iснування в бездокументарну
форму iснування (дематерiалiзацiю випуску).
4. Про обрання депозитарiю, який буде обслуговувати випуск акцiй Банку.
5. Про обрання зберiгача, у якого Банк буде вiдкривати рахунки в цiнних паперах власникам акцiй
Банку.
6. Про обрання особи, уповноваженої на укладення договору про обслуговування емiсiї цiнних
паперiв з депозитарiєм.
7. Про визначення дати припинення ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв Банку.
8. Про припинення дiї договору про надання послуг щодо ведення реєстру власникiв iменних
цiнних паперiв Банку № 102/06 вiд 25 грудня 2006 року.
9. Про затвердження повiдомлення про дематерiалiзацiю випуску акцiй Банку.
10. Про визначення способу персонального повiдомлення акцiонерiв про дематерiалiзацiю
випуску акцiй Банку.
11. Про затвердження протоколу Рiшення про дематерiалiзацiю.
12. Про внесення змiн до статуту Банку.
13. Про внесення змiн до Положення про Загальнi збори акцiонерiв Банку.
14. Про внесення змiн до Положення про Спостережну Раду Банку.
15. Про припинення повноважень членiв Спостережної Ради.
16. Про обрання членiв Спостережної Ради.
17. Про обрання Голови Спостережної Ради.
18. Про обрання заступникiв Голови Спостережної Ради.
19. Про припинення повноважень членiв Ревiзiйної Комiсiї.
20. Про обрання членiв Ревiзiйної Комiсiї.
21. Про обрання Голови Ревiзiйної Комiсiї.
22. Про затвердження умов договорiв, що укладатимуться з членами Спостережної Ради.
23. Про встановлення розмiрiв винагороди членiв Спостережної Ради.
24. Про обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Спостережної
Ради.
25. Про затвердження умов договорiв, що укладатимуться з членами Ревiзiйної Комiсiї.
26. Про встановлення розмiрiв винагороди членiв Ревiзiйної Комiсiї.
27. Про обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Ревiзiйної Комiсi.
чергові

позачергові

X

Дата проведення

28.04.2011

Кворум зборів**

99.999400000000

Опис

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Банку.
2. Про обрання секретаря Загальних зборів акціонерів Банку.
3. Про затвердження висновків Ревізійної Комісії до річного фінансового звіту і балансу за 2010
рік.
4. Про затвердження річного фінансового звіту (фінансової звітності) і балансу за 2010 рік.
5. Про затвердження річного звіту Банку за 2010 рік.
6. Про затвердження звіту і висновків зовнішнього аудитора Банку за 2010 рік ТОВ «Аудиторська фірма «Саус Стар».
7. Про розподіл прибутку і збитків Банку за 2010 рік.
8. Звіт Спостережної Ради за 2010 рік і прийняття рішення за результатами його розгляду.
9. Звіт Правління за 2010 рік і прийняття рішення за результатами його розгляду.

10. Звіт Ревізійної Комісії за 2010 рік і прийняття рішення за результатами його розгляду
Вид загальних
зборів*

чергові

X

Дата
проведення

15.07.2011

Кворум
зборів**

Опис

Вид загальних
зборів*
Дата
проведення
Кворум
зборів**

Опис

позачергові

99.999400000000
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів.
2. Про обрання секретаря Загальних зборів акціонерів Банку.
3. Про внесення змін до Статуту Банку.
4. Про внесення змін до Положення про Спостережну Раду банку.
5. Про внесення змін до Положення про Правління Банку.
6. Про припинення повноважень членів Спостережної Ради.
7. Про обрання членів Спостережної Ради.
8. Про обрання Голови Спостережної Ради.
9. Про обрання заступників Голови Спостережної Ради.
10. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Спостережної Ради.
11. Про встановлення розмірів винагороди членів Спостережної Ради.
12. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Спостережної Ради.
13. Про зменшення розміру статутного капіталу АТ «УкрСиббанк».
14. Про випуск простих іменних акцій АТ «УкрСиббанк» шляхом зменшення їх номінальної вартості
та обміну простих іменних акцій АТ «УкрСиббанк» старої номінальної вартості на акції нової
номінальної вартості, та затвердження протоколу рішення про випуск простих іменних акцій АТ
«УкрСиббанк».
15. Про випуск привілейованих іменних акцій класу «А» АТ «УкрСиббанк» шляхом зменшення їх
номінальної вартості та обміну привілейованих іменних акцій класу «А» АТ «УкрСиббанк» старої
номінальної вартості на акції нової номінальної вартості, та затвердження протоколу рішення про
випуск привілейованих іменних акцій класу «А» АТ «УкрСиббанк».
16. Про затвердження змін до статуту, пов'язаних зі зменшенням статутного капіталу АТ
«УкрСиббанк».
17. Про визначення уповноважених осіб уповноваженого органу АТ «УкрСиббанк», якому надаються
повноваження щодо здійснення необхідних дій, передбачених чинним законодавством, щодо
зменшення розміру статутного капіталу АТ «УкрСиббанк».
чергові

позачергові
X
25.11.2011
99.999400000000

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Банку.
2. Про обрання секретаря Загальних зборів акціонерів Банку.
3. Про внесення змін до Статуту Банку.
4. Про внесення змін до Положення про Спостережну Раду Банку.
5. Про внесення змін до Положення про Правління Банку.
6. Про припинення повноважень членів Спостережної Ради.
7. Про обрання членів Спостережної Ради.
8. Про обрання Голови Спостережної Ради.
9. Про обрання заступників Голови Спостережної Ради.
10. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Спостережної Ради.
11. Про встановлення розмірів винагороди членів Спостережної Ради.
12. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Спостережної Ради.
13. Про збільшення розміру статутного капіталу АТ «УкрСиббанк» шляхом збільшення кількості
простих іменних акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

14. Про закрите (приватне) розміщення простих іменних акцій АТ «УкрСиббанк» та затвердження
протоколу рішення про закрите (приватне) розміщення простих іменних акцій АТ «УкрСиббанк».
15. Про затвердження переліку інших інвесторів, серед яких передбачено розміщення простих
іменних акцій, щодо яких прийнято рішення про розміщення.
16. Про визначення органу АТ «УкрСиббанк», якому надаються повноваження приймати рішення та
здійснювати необхідні дії, передбачені чинним законодавством, щодо закритого (приватного)
розміщення простих іменних акцій АТ «УкрСиббанк».

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або ПрАТ "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

35917889

Місцезнаходження

04107КиївТропiнiна, 7-Г

Номер ліцензії або іншого документа на цей АВ498004
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

ДКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

19.11.2009

Міжміський код та телефон

(044) 585-42-40

Факс

(044) 585-42-40

Вид діяльності

Депозитарiй

Опис

надає послуги, як депозитарiй цiнних паперiв

Повне найменування юридичної особи або ПАТ "Нацiональний депозитарiй України"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

01001КиївБ.Грiнченка, 3

Номер ліцензії або іншого документа на цей АВ189650
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

ДКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

16.09.2006

Міжміський код та телефон

(044) 279-12-78

Факс

(044) 279-60-75

Вид діяльності

Депозитарiй

Опис

надає послуги, як депозитарiй цiнних паперiв

Повне найменування юридичної особи або ТОВ "IНГ Реєстратор Україна"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

31355165

Місцезнаходження

04070КиївСпаська, 30а

Номер ліцензії або іншого документа на цей АВ362284
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

ДКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

04.09.2007

Міжміський код та телефон

(044) 494-23-64

Факс

(044) 494-23-69

Вид діяльності

Реєстратор

Опис

надає послуги реєстратора

Повне найменування юридичної особи або ТОВ Аудиторська Фiрма "Саус Стар"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

23201190

Місцезнаходження

99011СевастопольГоголя б.22а кв.30

Номер ліцензії або іншого документа на цей 1507
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

26.01.2001

Міжміський код та телефон

(0692) 54-23-10

Факс

(0692) 44-55-65

Вид діяльності

Аудитор

Опис

надає послуги аудитора

11. Відомості про цінні папери емітента
11.1. Інформація про випуски акцій
Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску

Найменування
органу, що
зареєстрував
випуск

Міжнародний
ідентифікаційний
номер

Тип цінного
паперу

Форма
існування та
форма
випуску

Номінальна
вартість
акцій (грн.)

Кількість
акцій (штук)

Загальна
номінальна
вартість (грн.)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

04.01.1993

1/1/93

Мiнiстерство
фiнансiв України

UA2000831006

Акції Іменні
прості

Документарна
Іменні

0.050

26748

1337.400

0.000000000000

Опис

30.10.1994

554/1-94

Опис

05.05.1995

186/1/95

Опис

15.11.1995

489/1/95

Опис

15.08.1996

396/1/96

Опис

22.07.1997

627/1/97

Свiдоцтво анульоване при обмiнi свiдоцтва про реєстрацiю випускiв цiнних паперiв у зв`язку з визначенням форми випуску акцiй

Мiнiстерство
фiнансiв України

UA2000831006

Акції Іменні
прості

Документарна
Іменні

0.050

428314

21415.700

0.000000000000

Свiдоцтво анульоване при обмiнi свiдоцтва про реєстрацiю випускiв цiнних паперiв у зв`язку з визначенням форми випуску акцiй

Мiнiстерство
фiнансiв України

UA2000831006

Акції Іменні
прості

Документарна
Іменні

0.050

3946361

197316.550

0.000000000000

Свiдоцтво анульоване при обмiнi свiдоцтва про реєстрацiю випускiв цiнних паперiв у зв`язку з визначенням форми випуску акцiй

Мiнiстерство
фiнансiв України

UA2000831006

Акції Іменні
прості

Документарна
Іменні

0.050

15625355

781267.750

0.000000000000

Свiдоцтво анульоване при обмiнi свiдоцтва про реєстрацiю випускiв цiнних паперiв у зв`язку з визначенням форми випуску акцiй

Мiнiстерство
фiнансiв України

UA2000831006

Акції Іменні
прості

Документарна
Іменні

0.050

1449436400

72471820.000

0.000000000000

Свiдоцтво анульоване при обмiнi свiдоцтва про реєстрацiю випускiв цiнних паперiв у зв`язку з визначенням форми випуску акцiй

ДКЦПФР

UA2000831006

Акції Іменні
прості

Документарна
Іменні

0.050

330563600

16528180.000

0.000000000000

Свiдоцтво анульоване при обмiнi свiдоцтва про реєстрацiю випускiв цiнних паперiв у зв`язку з визначенням форми випуску акцiй

Опис

06.07.1998

449/20/1/98

240/1/03

138/1/04

372/1/04

419/1/05

371/1/06

Опис

90000000.000

0.000000000000

ДКЦПФР

UA2000831006

Акції Іменні
прості

Документарна
Іменні

0.050

2800000000

140000000.000

0.000000000000

ДКЦПФР

UA2000831006

Акції Іменні
прості

Документарна
Іменні

0.050

4200000000

210000000.000

0.000000000000

ДКЦПФР

UA2000831006

Акції Іменні
прості

Документарна
Іменні

0.050

12000000000

600000000.000

0.000000000000

ДКЦПФР

UA2000831006

Акції Іменні
прості

Документарна
Іменні

0.050

15000000000

750000000.000

0.000000000000

ДКЦПФР

UA2000831006

Акції Іменні
прості

Документарна
Іменні

0.050

25000000000

1250000000.000

0.000000000000

1750000000.000

0.000000000000

Свiдоцтво анульоване при реєстрацiї випуску акцiй у зв`язку зi збiльшенням статутного фонду

Опис

26.09.2006

1800000000

Свiдоцтво анульоване при реєстрацiї випуску акцiй у зв`язку зi збiльшенням статутного фонду

Опис

08.08.2006

0.050

Свiдоцтво анульоване при реєстрацiї випуску акцiй у зв`язку зi збiльшенням статутного фонду

Опис

20.09.2005

Документарна
Іменні

Свiдоцтво анульоване при реєстрацiї випуску акцiй у зв`язку зi збiльшенням статутного фонду

Опис

07.07.2004

Акції Іменні
прості

Свiдоцтво анульоване при реєстрацiї випуску акцiй у зв`язку зi збiльшенням статутного фонду

Опис

18.03.2004

UA2000831006

Свiдоцтво анульоване при реєстрацiї випуску акцiй у зв`язку зi збiльшенням статутного фонду

Опис

28.05.2003

ДКЦПФР

418/1/6

ДКЦПФР

UA2000831006

Акції Іменні
прості

Документарна
Іменні

0.050

35000000000

Свiдоцтво анульоване при реєстрацiї випуску акцiй у зв`язку зi збiльшенням статутного фонду

18.01.2007

18/1/07

204/1/07

445/1/07

113/1/08

56/1/09

Опис

20.10.2010

923/1/10

Опис

0.050

42500000000

2125000000.000

0.000000000000

ДКЦПФР

UA2000831006

Акції Іменні
прості

Документарна
Іменні

0.050

51500000000

2575000000.000

0.000000000000

ДКЦПФР

UA2000831006

Акції Іменні
прості

Документарна
Іменні

0.050

61500000000

3075000000.000

0.000000000000

ДКЦПФР

UA2000831006

Акції Іменні
прості

Документарна
Іменні

0.050

80100000000

4005000000.000

0.000000000000

5280000000.000

0.000000000000

6760498680.000

90.000000000000

Свiдоцтво анульоване при реєстрацiї випуску акцiй у зв`язку зi збiльшенням статутного фонду

Опис

17.03.2009

Документарна
Іменні

Свiдоцтво анульоване при реєстрацiї випуску акцiй у зв`язку зi збiльшенням статутного фонду

Опис

01.04.2008

Акції Іменні
прості

Свiдоцтво анульоване при реєстрацiї випуску акцiй у зв`язку зi збiльшенням статутного фонду

Опис

23.10.2007

UA2000831006

Свiдоцтво анульоване при реєстрацiї випуску акцiй у зв`язку зi збiльшенням статутного фонду

Опис

21.05.2007

ДКЦПФР

ДКЦПФР

UA2000831006

Акції Іменні
прості

Документарна
Іменні

0.050

105600000000

Свiдоцтво анульоване при реєстрацiї випуску акцiй у зв`язку зi збiльшенням статутного фонду

ДКЦПФР

UA2000831006

Акції Іменні
прості

Документарна
Іменні

0.050

135209973600

Збiльшення статутного капiталу вiдбувалося на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 12.08.2010 р. Додаткове розмiщення простих
iменних акцiй у кiлькостi 29 609 973 600 шт.; загальна номiнальна вартiсть простих iменних акцiй, що розмiщувалися 1 480 498 680,00 грн.
Частка вiд статутного капiталу - 19,7093%. Номiнальна вартiсть 1 простої iменної акцiї - 0,05 грн., 1 акцiя дає право на 1 голос. Розмiщення
простих iменних акцiй з 25.10.2010 р. по 11.11.2010 р. включно шляхом закритого (приватного) розмiщення акцiй. Перший етап з 25.10.2010 по
08.11.2010 - розмiщення акцiй серед акцiонерiв банку в кiлькостi, пропорцiйнiй їх частцi в статутному капiталi банку на дату початку
проведення першого етапу. Другий етап з 09.11.2010 по 11.11.2010 р. - розмiщення акцiй серед iснуючих акцiонерiв у кiлькостi, що перевищує
кiлькiсть акцiй, на яку акцiонер реалiзував своє переважне право на першому етапi розмiщення. Перший та другий етапи розмiщення простих
iменних акцiй вiсiмнадцятої емiсiї проходили за адресою: 61050, м. Харкiв, пр. Московський, 60. Грошовi внески резиденти України
здiйснювали у гривнях, а нерезиденти - юридичнi особи, фiзичнi особи-iноземцi - в iноземнiй вiльно конвертованiй валютi або в гривнях. Кошти

перераховувалися лише з власних поточних рахункiв юридичними особами та фiзичними особами у безготiвковiй формi та вносилися
фiзичними особами в готiвковiй формi. Незалежно вiд форми оплати акцiй їх вартiсть виражається у гривнях. Здiйснення негрошових внескiв в
оплату за акцiї не передбачалося. Мета розмiщення цiнних паперiв - збiльшення розмiру капiталу банку; напрями використання коштiв здiйснення банкiвських операцiй вiдповiдно до чинного законодавства України.

20.10.2010

924/1/10

Опис

ДКЦПФР

UA4000105522

Акції Іменні
привілейовані

Документарна
Іменні

0.050

15023330400

751166520.000

10.000000000000

Збiльшення статутного капiталу вiдбувалося на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 12.08.2010 р. Розмiщення привiлейованих
iменних акцiй класу "А" у кiлькостi 15 023 330 400 шт.; загальна номiнальна вартiсть привiлейованих iмених акцiй класу "А", що розмiщуються
751 166 520,00 грн. Частка вiд статутного капiталу - 10 %. Номiнальна вартiсть 1 привiлейованої iменної акцiї класу "А" - 0,05 грн. 1 акцiя дає
право на 1 голос. Розмiщення привiлейованих iменних акцiй класу "А" вiдбувалося з 09.11.2010 р. по 11.11.2010 р. включно шляхом закритого
(приватного) розмiщення акцiй. Перший етап закритого (приватного) розмiщення привiлейованих iменних акцiй класу "А" АТ "УкрСиббанк" не
проводився у зв'язку з тим, що на дату прийняття рiшення про розмiщення привiлейованих iменних акцiй класу "А", АТ "УкрСиббанк" не
здiйснював емiсiї привiлейованих акцiй будь-якого класу та, вiдповiдно, не iснувало власникiв привiлейованих акцiй будь-якого класу, якi мали
право на отримання переважного права на придбання привiлейованих iменних акцiй класу "А" АТ "УкрСиббанк". Другий етап з 09.11.2010 по
11.11.2010 р. - розмiщення акцiй серед iснуючих акцiонерiв. Другий етап розмiщення акцiй вiсiмнадцятої емiсiї проходиви за адресою: 61050, м.
Харкiв, пр. Московський, 60. Грошовi внески резиденти України здiйснювали у гривнях, а нерезиденти - юридичнi особи, фiзичнi особиiноземцi - в iноземнiй вiльно конвертованiй валютi або в гривнях. Кошти перераховувалися лише з власних поточних рахункiв юридичними
особами та фiзичними особами у безготiвковiй формi та вносилися фiзичними особами в готiвковiй формi. Незалежно вiд форми оплати акцiй їх
вартiсть виражається у гривнях. Здiйснення негрошових внескiв в оплату за акцiї не передбачалося. Мета розмiщення цiнних паперiв збiльшення розмiру капiталу банку; напрями використання коштiв - здiйснення банкiвських операцiй вiдповiдно до чинного законодавства
України.

11.5. Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів
Кількість замовлених бланків сертифікатів цінних паперів (штук)

260

у тому числі:
- сертифікатів акцій

260

- сертифікатів облігацій

0

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

0

Загальна кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (штук)

71

у тому числі:
- сертифікатів акцій

71

- сертифікатів облігацій

0

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

0

Кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (штук) у звітному періоді

2

у тому числі:
- сертифікатів акцій

2

- сертифікатів облігацій

0

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

0

12. Опис бізнесу
Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)
Злиття, поділу, приєднання, перетворення у звiтному перiодi Банк не здiйснював.
Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші
відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі
та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім
звітним періодом
Банк є юридичною особою у формi публiчного акцiонерного товариства вiдповiдно до
чинного законодавства України та має цей статус з дати його реєстрацiї в Єдиному Державному
реєстрi юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв.
Мiсцезнаходження Банку: Україна, 61001, м. Харкiв, просп. Московський, 60
Поштова адреса Банку: 61001, м. Харкiв, просп. Московський, 60; 04070, м. Київ ,
вул.Андрiївська 2/12.
Материнським банком АТ "УкрСиббанк" є БНП Париба С.А., Францiя (BNP Paribas S.A.),
код 662042449 RCS PARIS.
BNP Paribas S.A.- свiтовий лiдер ринку фiнансових послуг, найбiльша мiжнародна
фiнансова група з двохсотлiтньою iсторiєю. Працює у 80 країнах.
BNP Paribas посiдає перше мiсце серед iноземних банкiв, представлених в Українi, за
розмiром активiв, чистими доходами, ринковою капiталiзацiєю. За версiєю Standard&Poor's,
рейтинг BNP Paribas дорiвнює АА-. Лише лiченi банки можуть похвалитися такою високою
оцiнкою.
Iнтеграцiя до групи компанiй BNP Paribas вiдкрила УкрСиббанку новi можливостi:
причетнiсть до свiтового бренду, використання прогресивного свiтового досвiду, перехiд на новi
стандарти менеджменту. Якiсне зростання супроводжує розвиток банку в усiх сегментах.
УкрСиббанк обслуговує понад 2 млн. роздрiбних клiєнтiв, 255 тис. пiдприємств середнього та
малого бiзнесу та 4 тис. великих компанiй.
Завдяки стратегiчному партнерству з BNP Paribas УкрСиббанк без перебiльшень
найнадiйнiший та самий стiйкий банк в Українi.
Органами управлiння Банком є: Загальнi Збори Акцiонерiв; Спостережна Рада Банку;
Правлiння Банку.
Загальнi Збори Акцiонерiв є вищим органом Банку, що вирiшує питання, якi вiднесенi до
його компетенцiї законодавством України та статутом Банку. Вiдповiдно до рiшення Загальних
зборiв акцiонерiв обирається Спостережна Рада Банку. Керiвництво поточною дiяльнiстю
здiйснює виконавчий орган банку - Правлiння.
Спостережна Рада може створювати тимчасовi та постiйно дiючi комiтети з числа її членiв
для вивчення i пiдготовки питань, що належать до компетенцiї Спостережної Ради. Спостережна
Рада за пропозицiєю Голови Спостережної Ради має право обрати корпоративного секретаря.
Корпоративний секретар є особою, яка вiдповiдає за взаємодiю Банку з Акцiонерами та/або
iнвесторами.
Правлiння може створювати тимчасовi або постiйнi комiтети для вирiшення окремих
питань, що стосуються управлiння Банком, та покладати на них свої повноваження (затвердження
внутрiшнiх положень (документiв) Банку (в тому числi полiтик), що регулюють поточну
дiяльнiсть Банку, за винятком тих, затвердження яких вiдноситься до компетенцiї Загальних
Зборiв Акцiонерiв та Спостережної Ради) за вiдповiдними напрямками дiяльностi. Кожен комiтет
складається з тих посадових осiб i працiвникiв Банку, якi найкомпетентнiшi у даному питаннi.
На звiтну дату Банк має 705 безбалансових вiддiлень у 188 мiстах та селищах мiського типу
України. Банк не має представництв та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв.
Банк має такi дочiрнi пiдприємства: ЗАТ "КУА" "Укрсиб Ессет Менеджмент" 04070, м.
Київ, вул. Iллiнська, 8; ТОВ "Українська Лiзингова компанiя" 04070, м. Київ, вул. Iллiнська, 8;
ТОВ "Ресторан" Театральний" 69063 м.Запорiжжя, вул. Чекiстiв, 23; ТОВ "УкрСиб-Фiнанс"

61002,м.Харкiв,вул.Дарвiна,20; ТОВ "МС-5" 04070, м. Київ, вул. Андрiївська, 7; ЗАТ "УкрСиб
РIАЛ IСТЕЙТ" 04070, м.Київ, вул.. Iллiнська, 8.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом
звітного періоду, умови та результати цих пропозицій
Протягом звiтного перiоду пропозицiї про реорганiзацiю з боку третiх осiб до емiтента не
надходили.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки
вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Фiнансова звiтнiсть АТ "УкрСиббанк" складена згiдно з вимогами нормативно-правових
актiв Нацiонального банку України, мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ),
нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та облiкової полiтики Банку.
Облiкова полiтика АТ "УкрСиббанк" є сукупнiстю визначених у межах законодавства України та
передбачених мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi (МСФЗ) принципiв, методiв i
процедур, що використовуються Банком для складання та подання фiнансової звiтностi. Облiкова
полiтика побудована на наступних принципах бухгалтерського облiку: повне висвiтлення,
превалювання сутностi над формою, автономнiсть, обачнiсть, безперервнiсть, нарахування та
вiдповiднiсть доходiв i витрат, послiдовнiсть, iсторична (фактична) собiвартiсть. Функцiональною
валютою фiнансової звiтностi Банку є українська гривня. Звiтнiсть складена в тисячах гривень.
Методи оцінки необоротних активів. Методи їх амортизацiї.
Придбані (створені) основні засоби та нематеріальні активи зараховуються на баланс за їх
первісною вартістю, яка включає витрати, що безпосередньо пов’язані зі створенням цього активу
та доведенням його до придатного для використання за призначенням стану.
Усі необоротні (матеріальні та нематеріальні) активи підлягають амортизації (крім землі та
незавершених капітальних інвестицій). Після початкового визнання об’єкта основних засобів
подальший його облік ведеться за первісною вартістю (собівартістю) з вирахуванням накопиченої
амортизації та накопичених збитків від зменшення корисності. Банком використовується метод
рiвномiрної (прямолiнiйної) амортизацiї, за яким первiсна вартiсть активу рiвномiрно зменшується
до лiквiдацiйної вартостi протягом строку корисного використання об'єкта. При нарахуваннi
амортизацiї понижуючий коефiцiєнт не застосовувався. Лiквiдацiйна вартiсть об'єктiв основних
засобiв дорiвнює нулю. У випадку знецiнення необоротних активiв їх вартiсть зменшується до
вартостi використання або справедливої вартостi за мiнусом витрат на продаж залежно вiд того,
яка з них вища. Подальше нарахування амортизацiї здiйснюється, виходячи iз нової балансової
вартостi активу та його нового строку корисного використання. Строки корисного використання
та правила нарахування амортизацiї визначенi Облiковою полiтикою Банку. Малоцiннi необоротнi
матерiальнi активи амортизуються 100% при введеннi в експлуатацiю. Мiнiмальний строк
корисного використання встановлений 3 роки, максимальний складає 80 рокiв для будiвель.
Всi нематерiальнi активи Банку мають кiнцевий термiн використання та включають
переважно капiталiзоване програмне забезпечення. Амортизацiя на капiталiзоване програмне
забезпечення нараховується прямолiнiйним методом протягом очiкуваного строку його
використання, який розраховується з врахуванням рiзних чинникiв:
- економiчних: вони визначають термiн, протягом якого будуть отриманi майбутнi
економiчнi вигоди (розрахунковий строк використання активу; нормальний термiн служби активу;
технiчний або комерцiйний знос; ринковi умови);
- правових: вони можуть обмежувати термiн, протягом якого компанiя контролює цi вигоди
(правовi обмеження використання, i так далi), i становить вiд 3 до 8 рокiв в залежностi вiд
класифiкацiї нематерiальних активiв. У випадку необхiдностi при вводi в експлуатацiю деяких
нематерiальних активiв, якi в процесi свого використання передбачають бiльш тривалий перiод
експлуатацiї нiж встановлений для певної групи/пiдгрупи, спецiальною Комiсiєю на даний
нематерiальний актив встановлюється окремий строк корисного використання на кожний окремий
нематерiальний актив.
Методи оцiнки вартостi запасiв. Господарськi матерiали (запаси) оприбутковуються за

фактичними цiнами придбання - первiсною вартiстю, включаючи витрати на доставку, мито на
ввiз та iншi податки, а також будь-якi витрати, що безпосередньо пов'язанi з придбанням,
доставкою до складу Банку. Передавання матерiальних цiнностей (запасiв) зi складу в
експлуатацiю або їх реалiзацiя здiйснюється за вартiстю, що визначається за методом "ФIФО":
"перше надходження - перший видаток".
Методи обліку та оцінки фінансових інструментів.
Початкове (первісне) визнання фінансових інструментів. Для ведення бухгалтерського
обліку та складання фінансової звітності Банк використовує таки методи оцінки фінансових
інструментів:
- за справедливою вартістю - це сума, за якою можна обміняти актив або погасити
заборгованість в операції між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами;
- за собівартістю – це сума сплачених грошових коштів та їх еквівалентів або справедлива
вартість компенсації придбаного активу на дату придбання з урахуванням витрат на операцію.
Фінансові активи і зобов`язання, що визнаються за справедливою вартістю з
відображенням переоцінки через рахунок прибутку або збитку оцінюються і визнаються за їх
ринковою вартістю при первісному визнанні і на кожну звітну дату.
Зміни в ринковій вартості відображаються на рахунку прибутку або збитку.
Ринкова вартість – це сума, на яку можливий обмін активу чи урегулювання зобов`язання
між добре обізнаними, зацікавленими та незалежними (не пов`язаними) сторонами.
При первісному визнанні ринкова вартість фінансового інструменту, як правило, дорівнює
ціні угоди (отриманій чи сплаченій винагороді).
Ринкова вартість визнається:
- на підставі котирувань на активному ринку;
- з використанням методик оцінювання, що базуються на:
- математичних методах розрахунку згідно визнаних фінансових теорій;
- параметрах, вартість яких визначається, в окремих випадках, на базі ціни інструментів, що
торгуються на активних ринках, та в інших випадках, на основі статистичних оцінок і
кількісних методів.
При первісному визнанні фінансовий актив для продажу визнається за справедливою
вартістю, яка дорівнює фактично сплаченій сумі з урахуванням операційних витрат, що
безпосередньо відносяться до придбання чи випуску цього активу, якщо їх сума є вагомою.
На подальші звітні дати фінансовий актив для продажу оцінюється за ринковою вартістю, і
будь-які зміни ринкової вартості, за виключенням нарахованих доходів, безпосередньо
відображаються на рахунку капіталу в окремій статті “Результати переоцінки ”.
При первісному визнанні інструменти, що класифікуються в категоріях «Інвестиції, що
утримуються до погашення», «Кредити і дебіторська заборгованість» та «Фінансові зобов`язання»,
визнаються за ринковою (справедливою) вартістю, тобто це сума, що реально сплачується або
отримується плюс чи мінус операційні витрати, що відносяться до придбання або випуску цього
фінансового інструменту.
На звітні дати інструменти, що класифікуються в цих категоріях відображаються за
амортизованою вартістю з використанням методу ефективної ставки відсотка. Це містить:
- визнання нарахованих, але ще не належних до сплати відсотків, котрі розраховані за
номінальною ставкою відсотка;
- амортизацію, на актуарній основі протягом строку використання інструменту, наступних
пунктів:
- операційних витрат;
- викупних премій;
- премій /дисконтів при придбанні
В кінці кожного облікового періоду провадиться оцінка в два етапи, а саме :
- оцінка за амортизованою собівартістю,
- при необхідності, розрахунок резервів для покриття кредитного ризику.
Банк здійснює аналіз об'єктивних доказів, що свідчать про зменшення корисності
фінансового активу або групи фінансових активів, на кожну дату балансу. Банк визнає зменшення

корисності, якщо є об'єктивне свідчення зменшення корисності фінансового активу або групи
фінансових активів унаслідок однієї або кількох подій, що відбулися після первісного визнання і
впливають на величину чи строки попередньо оцінених майбутніх грошових потоків від
використання фінансового активу або групи фінансових активів. Приведення вартості активів у
відповідність до справедливої здійснюється шляхом їх переоцінки, нарахування доходів і витрат з
дотриманням їх відповідності, класифікації на предмет зменшення корисності та формування
спеціальних банківських резервів, амортизації необоротних активів тощо.
Припинення визнання фінансових активів здійснюється в разі:
- закінчення строку договірних прав вимог на потоки грошових коштів за фінансовими
активами або
- передавання фінансового активу, яке відповідає критеріям припинення визнання.
Усі операції із придбання або продажу фінансових активів, що передбачають поставку
протягом періоду, визначеного законодавством або традиціями ринку (угоди «звичайної» купівліпродажу), визнаються на дату здійснення угоди (дату операції), тобто на дату, коли Банк
зобов’язується поставити фінансовий актив. Усі інші операції із придбання або продажу
визнаються на дату розрахунку, при цьому зміна вартості за період між датою операції та датою
розрахунку:
- не визнається щодо активів, відображених за первісною або амортизованою вартістю;
- визнається у складі прибутку або збитку щодо торгових цінних паперів, похідних
фінансових інструментів та інших фінансових активів, які обліковуються за справедливою
вартістю через фінансовий результат;
- визнається у складі капіталу щодо активів, які відносяться до категорії активів для
подальшого продажу.
Методи облiку та оцiнки цiнних паперiв.
У портфелі цінних паперів на продаж обліковуються акції, інші цінні папери з
нефіксованим прибутком та боргові цінні папери, а саме:
- боргові цінні папери з фіксованою датою погашення, які банк не має наміру і/або змоги
тримати до дати їх погашення або за наявності певних обмежень щодо обліку цінних паперів у
портфелі до погашення;
- цінні папери, які банк готовий продати у зв'язку із зміною ринкових відсоткових ставок,
його потребами, пов'язаними з ліквідністю, а також наявністю альтернативних інвестицій;
- акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, за якими неможливо достовірно
визначити справедливу вартість;
- інші цінні папери, придбані з метою продажу.
На дату балансу цінні папери в портфелі на продаж відображаються:
а) за справедливою вартістю;
б) за собівартістю з урахуванням часткового списання внаслідок зменшення корисності акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, справедливу вартість яких достовірно
визначити неможливо;
в) за найменшою з двох величин: балансовою вартістю та справедливою вартістю за
вирахуванням витрат на операції, пов'язаних з продажем, - інвестиції в асоційовані та дочірні
компанії, що переведені в портфель на продаж та утримуються для продажу протягом 12 місяців;
г) за найменшою з двох величин: вартістю придбання (собівартістю) та справедливою
вартістю за вирахуванням витрат на операції, пов'язаних з продажем, - інвестиції в асоційовані та
дочірні компанії, що придбані та утримуються виключно для продажу протягом 12 місяців.
Придбані боргові цінні папери відображаються в бухгалтерському обліку в розрізі таких
складових: номінальна вартість, дисконт або премія, сума накопичених процентів на дату
придбання. Витрати на операцію, здійснені під час придбання боргових цінних паперів,
уключаються у вартість придбання та відображаються за рахунками з обліку дисконту (премії).
Дисконт або премія за борговими цінними паперами в портфелі на продаж амортизується
протягом періоду з дати придбання до дати їх погашення за методом ефективної ставки відсотка.
Сума амортизації дисконту збільшує процентний дохід, а сума амортизації премії зменшує
процентний дохід за цінними паперами.

Цінні папери в портфелі банку на продаж, що обліковуються за справедливою вартістю,
підлягають переоцінці на кожну наступну після визнання дату балансу у разі зміни їх ринкової
вартості. Результати переоцінки на дату балансу відображаються в капіталі банку.
За цiнними паперами, справедливу вартiсть яких можна визначити та за якими є ризик
цiнного папера, формується резерв на суму накопиченої за такими цiнними паперами уцiнки на
дату розрахунку резерву. За цiнними паперами, справедлива вартiсть яких не може бути визначена
банком та за якими є ризик цiнного папера, резерв формується на суму перевищення балансової
вартостi цiнного папера над сумою очiкуваного вiдшкодування з урахуванням поточної ринкової
ставки дохiдностi та ризику цiнного папера.
Для розрахунку суми очiкуваного вiдшкодування за акцiями та iншими цiнними паперами з
нефiксованим прибутком використовується значення ставки KIACR у вiдсотках рiчних. Цiннi
папери, що облiковуються в портфелi на продаж за собiвартiстю (пайовi цiннi папери) або за
справедливою вартiстю (борговi цiннi папери), на 1 число мiсяця пiдлягають перегляду на
зменшення корисностi та вiдповiдно резервуванню. За акцiями та iншими цiнними паперами, що
облiковуються за собiвартiстю, сума втрат вiд зменшення корисностi (резерв) визначається як
рiзниця мiж їх балансовою вартiстю та сумою очiкуваного вiдшкодування, яка розраховується на
пiдставi оцiнених майбутнiх грошових потокiв, дисконтованих за поточною ринковою ставкою
доходу для подiбного фiнансового активу. Сума очiкуваного вiдшкодування також коригується на
фактор ризику емiтента.
Сума резервiв, вiдображених за вiдповiдними рахунками, вiдповiдає рiзницi мiж
балансовою вартiстю цiнних паперiв та оцiненою сумою очiкуваного вiдшкодування на дату
визнання зменшення корисностi.
У разi реалiзацiї цiнних паперiв з портфеля на продаж Банк сторнує переоцiнку, що була
визнана в капiталi, та сформованi резерви, и вiдображає прибуток чи збиток (рiзницю мiж
вартiстю реалiзацiї та балансовою вартiстю цiнного паперу) у Звiтi про прибутки i збитки та iнший
сукупний дохiд (звiтi про фiнансовi результати).
В торговому портфелi облiковуються борговi цiннi папери, акцiї та iншi цiннi папери з
нефiксованим прибутком, якi придбанi Банком для перепродажу та переважно з метою отримання
прибуткiв у результатi короткотермiнових коливань цiни або дилерської маржi.
Цiннi папери в торговому портфелi первiсно оцiнюються за справедливою вартiстю.
Витрати на операцiї з придбання визнаються за рахунками витрат пiд час первiсного визнання
таких цiнних паперiв.
На кожну наступну пiсля визнання дату балансу всi цiннi папери, що придбанi Банком в
торговий портфель облiковуються за справедливою вартiстю з визнанням переоцiнки через
прибутки/збитки. Переоцiнка цiнних паперiв у торговому портфелi банку здiйснюється на дату
придбання цiнного паперу та станом на кожне 1 число мiсяця.
Пiд час кожної переоцiнки здiйснюється нарахування процентного доходу за купонними
цiнними паперами. Амортизацiя дисконту/премiї за борговими цiнними паперами в торговому
портфелi не здiйснюється. Вiд володiння цiнними паперами з невизначеним доходом банк отримує
доходи у виглядi дивiдендiв. Банк здiйснює нарахування процентних доходiв за цiнними паперами
в торговому портфелi на дату їх переоцiнки, але не рiдше одного разу на мiсяць.
Резерви не вiдображаються вiдносно торгових цiнних паперiв, оскiльки будь-яке зниження
кредитного ризику вже вiдображається на їх справедливiй вартостi.
При реалiзацiї цiнних паперiв, що знаходились у торговому портфелi банку, реалiзований
прибуток чи збиток визначається як рiзниця мiж цiною реалiзацiї та балансовою вартiстю з
виключенням переоцiнки, та вiдображається у Звiтi про прибутки i збитки та iнший сукупний
дохiд (звiтi про фiнансовi результати).
Пiд час погашення боргових цiнних паперiв у торговому портфелi Банк сторнує переоцiнку, що
була визнана в прибутках/збитках, та списує ЦП з балансу.
Текст аудиторського висновку
АУДИТОРСЬКА ФIРМА
«САУС СТАР»

ЄДРПОУ 23201190, п/р 26003254260001 в СФ КБ «Прiватбанк»
МФО 324935.
Центральний офiс: 99011, м.Севастополь, вул. Гоголя, буд.22-А, кв.30.
Тел./факс (0692) 54-23-10, 44-55-65.
м. Севастополь
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АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
щодо фiнансової звiтностi АТ “УкрСиббанк”
Акцiонерам, Правлiнню АТ «УкрСиббанк» та Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та
фондового ринку
Звiт щодо фiнансової звiтностi
ТОВ «Аудиторська фiрма «Саус Стар» (код ЄДРПОУ 23201190), яка має Свiдоцтво про
внесення до реєстру аудиторiв та аудиторських фiрм №1507 вiд 26.01.2001р. термiн дiї
25.04.2014р., згiдно з договором б/н вiд 27 травня 2011 року здiйснила аудит фiнансової звiтностi
Публiчного акцiонерного товариства «УкрСиббанк», (далi – АТ «УкрСиббанк», Банк) за 2011 рiк.
Ми провели аудит фiнансової звiтностi АТ «УкрСиббанк», що додається, яка включає
баланс станом на 31 грудня 2011 року, звiт про фiнансовi результати, звiт про рух грошових
коштiв, звiт про змiни капiталу за рiк, що закiнчився на зазначену дату, стислий виклад суттєвих
облiкових полiтик, пояснювальнi примiтки. Аудит був проведений у перiод з 01 лютого 2012р. по
20 березня 2012р.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал Банку несе вiдповiдальнiсть за подання цiєї фiнансової звiтностi
вiдповiдно до нацiональних Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та нормативноправових актiв Нацiонального банку України стосовно бухгалтерського облiку та звiтностi банкiв
України. Управлiнський персонал Банку несе вiдповiдальнiсть за такий внутрiшнiй контроль, який
вiн визначає необхiдним для забезпечення складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих
викривлень унаслiдок шахрайства або помилки.
Вiдповiдальнiсть аудитора
Вiдповiдальнiстю аудитора є висловлення думки щодо фiнансової звiтностi на основi
результатiв аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту та “Вимог до
аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв
облiгацiй мiсцевої позики)” затверджених рiшенням ДКЦПФР вiд 29.09.11року № 1360. Цi
стандарти вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиту
для отримання достатньої впевненостi, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв
щодо сум i розкриттiв у фiнансових звiтах. Вiдбiр процедур залежить вiд судження аудитора,
включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або
помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що
стосуються пiдготовки та достовiрного подання суб'єктом господарювання фiнансової звiтностi, з
метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам. Аудит включає також
оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених
управлiнським персоналом, та загального представлення фiнансової звiтностi.
Ми вважаємо, що отримали достатнi та вiдповiднi аудиторськi докази для висловлення
нашої думки.
Висловлення думки
На нашу думку, фiнансова звiтнiсть справедливо i достовiрно вiдображає фiнансовий стан
АТ «УкрСиббанк» на 31 грудня 2011 року, його фiнансовi результати i рух коштiв за рiк, що
закiнчився на зазначену дату, у вiдповiдностi до застосованої концептуальної основи фiнансової
звiтностi, зокрема, нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та вимог

нормативно-правових актiв Нацiонального банку України.
Пояснювальний параграф Не змiнюючи нашої думки, ми звертаємо увагу на той факт, що
мають мiсце окремi випадки недоформування резервiв пiд знецiнення кредитiв, за результатами
аудиторської перевiрки сума доформування становить 19 665 тис. грн.
Директор ТОВ «Аудиторська фiрма «Саус
Стар», аудитор
(Сертифiкат аудитора банкiв №0002, виданий рiшенням
Аудиторської палати України вiд 29.10.2009р. № 207/2,
чинний до 01 сiчня 2015 р.,
Свiдоцтво про внесення в реєстр аудиторiв банкiв НБУ
№0000029 вiд 30.08.2007р., чинне до 01 сiчня 2015р.)

Н.В.Вохмянiна

20 березня 2012р.

Україна, м.Севастополь, вул. Гоголя, буд.22-А, к.30.
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент,
перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг;
залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики
в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та
розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які
використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація
про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент,
рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку;
інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента;
перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами
сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання
Головнi напрями дiяльностi банку:
Роздрiбний бiзнес - ключовий напрям для УкрСиббанку, наша мета стати основним
обслуговуючим банком для наших клiєнтiв. Iз цiєю метою нашим клiєнтам будуть запропонованi
комплекснi (пакетнi) рiшення, що вiдповiдають їх потребам, з рiзноманiтними каналами
комунiкацiй з банком та широким спектром функцiональних можливостей виконання операцiй.
Споживче кредитування. Банк активно розвиватиме споживче кредитування,
збiльшуватиме долю на ринку i залучатиме нових клiєнтiв, пропонуючи новi кредитнi продукти та
пропозицiї. Уже сьогоднi кредити на купiвлю автомобiлiв можна отримати як у вiддiленнi так i в
мережi авто дилерiв. Кредити готiвкою будуть доступнiшими, клiєнт зможе обрати кредитну
пропозицiю, яка максимально йому пiдходить. Час на фiнансування клiєнта (заповнення анкети,
пiдготовка документiв, прийняття рiшення, видача кредиту) зменшиться. Банк планує випуск
нового кредитного продукту - револьверна кредитна карта.
Корпоративний бiзнес. Для пiдвищення ефективностi бiзнесу клiєнта, УкрСиббанк
розвиватиме напрям Корпоративного бiзнесу, пропонуючи високоякiснi та iнновацiйнi продукти,
такi як факторинг i лiзинг, а також удосконалюючи iснуючi продуктовi рiшення: управлiння
грошовими потоками, депозити, кредитування, страхування - концентруючи увагу на
iндивiдуальному пiдходi до кожного клiєнта та його бiзнесу. Але в першу чергу дiяльнiсть
Корпоративного бiзнесу буде спрямована на залучення нових клiєнтiв, зокрема, мiжнародних
компанiй, а також на залучення депозитiв, кредитування з урахуванням ризику. Основний наголос
робитиметься на просування таких послуг, як дилiнговий зал, управлiння готiвковими потоками i
торгове фiнансування.
Iнвестицiйний бiзнес. УкрСиббанк зосередиться на змiцненнi своїх позицiй на
iнвестицiйному ринку. Банк планує автоматизувати iснуючi внутрiшнi процеси i впровадити
програмне забезпечення для якiсного контролю i монiторингу iнвестицiйної активностi.
Private Banking. У 2012 ми плануємо значно збiльшити об'єм активiв пiд управлiння,
наростити клiєнтську базу на 30% - 35%, розширити можливостi запропонованих послуг консьєрж
сервiсу, пiдтримуючи при цьому мiцну спiвпрацю з КУА "UkrSib Asset Management".

Продукти та бiзнес-процеси по проектам Банку, реалiзованi у 2011 роцi:
- Продукт "Кредитування на придбання транспортних засобiв";
- Продукт "Кредитування на споживчi цiлi пiд заставу житлової нерухомостi";
- Впроваджено конвертацiю в гривню кредитiв в iноземнiй валютi;
- Впровадженi новi унiфiкованi Правила споживчого кредитування (це дозволило об'єднати
2 типа Правил споживчого кредитування, що iснували);
- Новi умови кредитування по продукту "Кредит на придбання комерцiйного авто"
- Впроваджена типова форма Договора на здiйснення кредитних послуг для клiєнтiв СМБ
(новий Договiр замiнив собою 8 договорiв);
- Новий депозитний продукт "Великi грошi" для клiєнтiв ДПБУ;
- Закриття програми лояльностi "Збирай вiдсотки з друзями";
- Полiпшення умов вкладу "Персональний план збагачення" в частинi зменшення розмiру
вiдсоткiв за не поповнення вкладу який був вiдкритий в дол. США
- Був введений новий строк в 24 мiс. в нацiональнiй валютi по наступним вкладам
"Щасливий вiк", "Надiйний статок" та "Гарантований капiтал";
- Банк розпочав залучення вкладу "Персонального плану збагачення" вiдкритий у дол.
США на новi строки: 6 мiс., 9 мiс, 12 мiс., 18 мiс. та 24 мiс.;
- Банк розпочав залучення всiх вкладiв клiєнтiв ДПБУ в нацiональнiй та iноземнiй валютi
на строк вiд 18 мiс. та 24 мiс.;
- Проведення новорiчної акцiї для клiєнтiв РБ "Подарунок без iронiї, або з легким вкладом";
- Проведення ряду акцiй в рамках проекту нова дистрибуцiйна модель "Французький
снiданок";
- Було оновлено пакетну пропозицiю All Inclusive для фiзичних осiб (картковий та
накопичувальний рахунки в одному пакетi);
- Реалiзацiя печатi карти з реквiзитами рахунку клiєнта
- Впроваджено новий тарифний пакет для клiєнтiв сегменту СМБ "Рахунки спецiального
режиму використання"
- Реалiзовано продукт для фiзичних осiб "Поточний рахунок в канадських доларах".
- Розпочався пiлотний проект по виплатi переказiв готiвкою через систему "За мить" що
надiйшли вiд юридичної особи на пiдставi вiдомостi
- Спрощена форма бланку платiжного доручення в iноземнiй валютi
- Введенi в дiю окремi продукти "Iнвестицiйнi рахунки в грн."
- В рамках проведеннi спрощення продуктового ряду припинено вiдкриття
пенсiйних/соцiальних поточних рахункiв (є картковi рахунки)
- Актуалiзованi тарифнi пакетi клiєнтiв сегменту роздрiбного бiзнесу та Private Banking, у
т.ч. з послуг розрахунково-касового обслуговування, iнкасацiї, наданнi сейфi в оренду, по
прийманню платежiв, переказiв "За мить"
- Розповсюджена функцiональнiсть довгострокового доручення на фiзичних осiб
нерезидентiв
- Спрощено документооборiт по наданню сейфiв в оренду - Введено новий тариф в пакетах
РКО клiєнтiв сегменту СМБ по перерахуванню коштiв на поточнi рахунку фiзичних осiб на
пакетної пропозицiї All inclusive
- Спрощено продуктовий ряд для клiєнтiв сегменту СМБ: закрито продукти "Сiтiус" та
"Фортiс"
- З метою залучення клiєнтiв проведено акцiї по РКО для клiєнтiв сегменту СМБ в рамках
пакетiв "Економ", "Безлiмiтний", "Уставний фонд", а також по рахункам спецiального режиму
використання
- Реалiзовано (при вiдкриттi рахунку в iноземнi валютi) автоматичне вiдкриття рахунку в
грн. для клiєнтiв СМБ на ТП "Економ" Спрощена форма договору банкiвського рахунку фiзичної
особи (зменшена кiлькiсть пiдписiв, скорочена кiлькiсть сторiнок).
За напрямом розвитку карткових продуктiв та проектiв:
Найважливiшi проекти 2011 року:
- Реалiзацiя комплексного продукту - пакетної пропозицiї All Inclusive для фiзичних осiб на

базi карткових рахункiв, вiдкритих в АБС "SAP for banking"; - Мiграцiя карткових рахункiв з СВКР "IS Card" в АБС "SAP for banking".
Продукти та бiзнес-процеси, реалiзованi у 2011 роцi:
1. Новий формат продукту All Inclusive для фiзичних осiб, який включає в себе наступнi
компоненти:
- Картковий рахунок у гривнi;
- Накопичувальний рахунок у гривнi;
- Iнтернет-банкiнг;
- SMS-банкiнг;
- Послуги страхування майна та медичних витрат за кордоном;
- Додатковi знижки та привiлеї.
У рамках продукту було розроблено та впроваджено наступнi нововведення:
- Можливiсть отримати знижку на щомiсячну комiсiю за РКО рахункiв у залежностi вiд
суми торгових транзакцiй та вiд залишку коштiв на накопичувальному рахунку;
- Сплата прострочених комiсiй з накопичувального рахунку (при нестачi коштiв для
погашення комiсiй на картковому рахунку);
- Новий метод нарахування вiдсоткiв на залишок по накопичувальному рахунку - проценти
нараховуються на суму постiйного (мiнiмального) залишку коштiв, що знаходилась на рахунку
протягом календарного мiсяця;
- Друк Особистого Ключа (використовується як логiн при доступу до сервiсу "Керування
рахунком") та валюти рахунку на платiжнiй картцi;
- Друк страхового полiсу вiд АХА у вiддiленнi на ТТ;
- Звiт за пакетною пропозицiєю; - Автоматизацiя формування довiдки про наявнiсть та стан
карткового рахунку.
2. Пакетна пропозицiя All Inclusive у рамках зарплатно-карткових проектiв:
- Автоматизацiя стягнення комiсiй з органiзацiй;
- Оптимiзацiя процесу реалiзацiї зарплатно-карткових проектiв.
3. Мiграцiя з СВКР "IS Card" в АБС "SAP for banking":
- Пенсiйних та соцiальних карткових рахункiв;
- Зарплатно-карткового проекту УкрСиббанку на обслуговування у рамках пакетної
пропозицiї All Inclusive.
4. Розширення можливостей Контактного центру в частинi обслуговування карткових
рахункiв фiзичних осiб в АБС "SAP for banking":
- Перевипуск платiжних карток за iнiцiативою клiєнта;
- Пiдключення, обслуговування та анулювання сервiсу SMS-банкiнг;
- Змiна обслуговуючого вiддiлення за iнiцiативою клiєнта.
5. Централiзацiя встановлення лiмiтiв овердрафтiв через Контактний центр:
- Скорочення термiну прийняття рiшень по встановленню лiмiту овердрафту;
- Встановлення лiмiту овердрафту по картковим рахункам, якi обслуговуються в АБС "SAP
for banking".
6. Активацiя платiжних карток в банкоматах УкрСиббанку (для карткових рахункiв, якi
обслуговуються в СВКР "IS Card").
За напрямком розвитку еквайрiнгової мережi:
Проекти, реалiзованi в 2011 роцi:
1. Впровадження iнформацiйно-транзакцiйних термiналiв - кiоскiв у вiддiленнях
УкрСиббанку по всiй Українi. Новi багатофункцiональнi пристрої надають клiєнтам можливiсть
економити час i самостiйно та безпечно виконувати банкiвськi операцiї.
2. Вдосконалення продукту торговельний еквайрiнг. Впровадження абонентської плати,
нової iєрархiчної структури, покращеної схеми вiдшкодування, звiтiв для клiєнтiв, покрашення
якостi сервiсного обслуговування POS-термiналiв.
Найважливiшi проекти 2011 року:
- Впровадження нових сервiсiв, вдосконалення систем вiддаленого доступу StarAccess та
Home Banking.

- Вдосконалення та розвиток WEB-сайту роздрiбного бiзнесу Retail Portal.
За напрямком розвитку Iнтернет проектiв:
Продукти та бiзнес-процеси, реалiзованi у 2011 роцi:
- Розроблено i впроваджено новий сервiс - перекази коштiв по системi готiвкових переказiв
"За мить" у системi Home Banking.
- Розроблено i впроваджено карткову виписку для SAP-Cards у системi Home Banking.
- Розроблено i впроваджено новий сервiс - можливiсть виконувати платежi з оплати цiнних
паперiв, придбаних у банку у системi Home Banking.
- Впроваджено автоматичний модуль iмпорту/експорту "Корпоративний автоклiєнт" для
системи StarAccess.
- Розширено можливостi роботи системи StarAccess з документами в iноземнiй валютi
(конвертацiя валют, iмпорт заяв на покупку/продаж/конвертацiю валюти, iмпорт платiжних
доручень у валютi).
- Допрацьовано документи для мiжнародних переводiв за системою SWIFT у системi
StarAccess.
- Розроблено i впроваджено новий сервiс: пiдключення та вiдключення спiвробiтника
органiзацiї до зарплатно-карткового проекту у системi StarAccess для SAP-Cards. - Впроваджено
додатковий рiвень безпеки для системи StarAccess - паролi ОТР для входу та пiдтвердження
документiв.
- Розроблено порядок закупки, розподiлу та видачi OTP-токенiв клiєнтам-користувачам
StarAccess;
- Впроваджено пошукову оптимiзацiю (SEO) для Retail Portal.
- Впроваджено модуль пошуку вiддiлень та банкоматiв для Retail Portal.
- Створено новий роздiл внутрiшньої пiдказки для спiвробiтникiв ("Онлайн хелп") "Пiдтримка" для пiсляпродажного обслуговування клiєнтiв.
Перелiк продуктiв та послуг:
1.Пакетнi пропозицiї для фiзичних осiб (Тарифнi пакети):
-All inclusive (до 20.03.2011)
-Аll inclusive De luxe (до 20.03.2011)
-All inclusive Ultra (до 20.03.2011)
-Start (з 21.03.2011)
-All Inclusive (з 21.03.2011)
-All Inclusive Ultra (з 21.03.2011)
-All Inclusive De Luxe (з 21.03.2011)
2. Фонди (Тарифнi пакети):
-Пакет для рахункiв пенсiйних фондiв, органiв соцiального захисту
3. Поточнi рахунки фiзичних осiб (Тарифнi пакети):
-"Базовий" в нацiональнiй валютi
-"Базовий" в iноземнiй валютi
-"Пенсiйний/соцiальний" в нацiональнiй валютi (до 25.09.2011)
-"Офсет" в нацiональнiй валютi
-"Офсет" в iноземнiй валютi
-"Все включено" в нацiональнiй валютi
-Поточнi рахунки, вiдкритi пiдпрємством на користь фiзичнiх осiб в нац.валютi
4. Поточнi рахунки юридичних осiб - клiєнтiв СМБ (Тарифнi пакети):
-"Економ" в нац.валютi
-"Пiдприємець" в нац.валютi
-"Безлiмiтний" в нац.валютi
-"Готiвковий" в нац.валютi
-"Рахунки спецiального режимi використання" в нац.валютi (з 19.09.2011)
-Тарифний пакет для формування статутного фонду в iноземнiй валютi
-Тарифний пакет для формування статутного фонду в нац.валютi
-"Базовий для нотарiусiв та СОД" в нац.валютi

-"Базовий в iноземнiй валютi", у т.ч. для бюджетних установ
5. Поточнi рахунки фiзичних осiб - клiєнтiв ДПБУ:
-"Family office" нац. та iноземнi валюти
-Елiтарне персональне банкiвське обслуговування Private Banking в нацiональнiй валютi
-Елiтарне персональне банкiвське обслуговування Private Banking в iноземнiй валютi
6. Iншi послуги:
-Довгострокове доручення (Standing order)
-Договiрне списання кредитної заборгованостi (Direct debit)
-Касовi операцiї (в нац.валютi та iноз.валютi)
7.Грошовi перекази фiзичних осiб по системам грошових переказiв (без вiдкриття
рахункiв):
-За мить" ("УкрСиб")
-Western Union
-Contact
-Unistream
-S.W.I.F.T.
8. Приймання платежiв:
-Платежi на користь оримувачiв, з якими укладаннi договори
-Платежi на користь оримувачiв, з якими вiдсутнi договори
9. Iнкасацiя.
10. Майновий найм (оренда) iндивiдуального сейфу.
11. Системи вiддаленого доступу -Home-banking -Star Access
12. Строковi депозити для фiзичних осiб
-Депозит з капiталiзацiєю вiдсоткiв для клiєнтiв ДПБУ
-Депозит з можливiстю поповнення i капiталiзацiєю вiдсоткiв для клiєнтiв ДПБУ
-Депозит з можливiстю поповнення i виплатою вiдсоткiв в кiнцi строку для клiєнтiв ДПБУ
- Депозит з щомiсячною виплатою вiдсоткiв для клiєнтiв ДПБУ
-Депозит Великi Грошi для клiєнтiв ДПБУ
-Депозит Персональний план збагачення
-Депозит Гарантований капiтал
-Депозит Надiйний дохiд
-Депозит Щасливий вiк
13. Строковi депозити юридичних осiб:
-Строковий депозит (з щомiсячною виплатою вiдсоткiв, з виплатою вiдсоткiв наприкiнцi
термiну)
-Депозитна лiнiя (з щомiсячною виплатою вiдсоткiв, з виплатою вiдсоткiв наприкiнцi
термiну)
14. Депозити на вимогу:
-"Активнi грошi" (картковий рахунок)
-"Активнi грошу" ПЛЮС
-"Активнi грошi" для клiєнтiв роздрiбного бiзнесу (фiз.осiб)
- "Активнi грошi" для клiєнтiв СМБ (юр.осiб)
-"Розумнi грошi" для клiєнтiв ДПБУ
15. Програми заохочення вкладникiв (фiзичних осiб):
-"Перерозмiщення"
-"Власник пакетної пропозицiї "All inclusive"
-"Власник зарплатної картки"
-"Власник пенсiйного рахунку
-"Збирай вiдсотки разом з друзями"
16. Кредитнi продукти та послуги, пов'язанi з кредитуванням для юридичних осiб
-Документарне iнкасо
-Гарантiя
-Акредитив

-Кредит на комерцiйнi цiлi
-Кредит на оплату страхових платежiв
-Кредит пiд заставу депозиту
-Кредит на комерцiйну нерухомiсть
-Кредит на новий автотранспорт
-Овердрафт на поточний рахунок
-Кредит на поповнення оборотних коштiв
17. Кредитнi продукти та послуги, пов'язанi з кредитуванням для фiзичних осiб
-Кредит споживчий на оплату вiдстрочених процентiв
-Кредит iпотечний на житло на вторинному ринку
-Кредит пiд заставу депозиту
-Споживчiй кредит спiвробiтнику банка
-Кредит на оплату страхових платежiв
-Кредит на новий автомобiль
18. Кредитнi продукти та послуги, пов'язанi з кредитуванням для клiєнтiв КБ
-Проектне фiнансування
-Торгове фiнансування
-Довгострокове фiнансування iмпорту
-Постiмпортне фiнансування
-Документарне iнкасо
-Акредитив
-Гарантiя
-Кредит на поповнення оборотних коштiв
-Кредит пiд заставу депозиту
-Кредит на автотранспорт
-Кредит на обладнання
-Кредит на комерцiйну нерухомiсть
Управлiння ризиками як одне iз ключових напрямкiв роботи УкрСиббанку охоплює всi
види дiяльностi банку. Суть його полягає у безперервному аналiзi ситуацiї й оточення, у яких
виникають ризики, з метою забезпечити високу якiсть активiв i ефективне використання капiталу
банку. Повний комплекс заходiв, пов'язаний з iдентифiкацiєю, оцiнкою i контролем ризикiв на всiх
рiвнях роботи УкрСиббанку, здiйснює Департамент ризик-менеджменту.
За керування ризиком лiквiдностi, процентним i валютним ризиками вiдповiдає Управлiння
менеджменту активiв i пасивiв. До його функцiй належить оперативне управлiння активами i
пасивами, оцiнка, а також щоденне та щомiсячне планування вiдкритих позицiй банку.
Основнi принципи управлiння ризиками в банку
- Комплексне управлiння всiма видами ризикiв
- Централiзацiя процесу управлiння всiма видами ризикiв
- Ефективна пiдтримка бiзнес-пiдроздiлiв.
Управлiння ризиками у АТ"УкрСиббанк" здiйснюється шляхом розробки, затвердження та
впровадження внутрiшньобанкiвських нормативних документiв - полiтик, положень, процедур,
методик - спрямованих на управлiння та контроль усiх ризикiв, що притаманнi банкiвськiй
дiяльностi. Данi документи постiйно переглядаються й удосконалюються вiдповiдно до змiн
ринкових умов, банкiвських продуктiв, стратегiї Банку та його органiзацiйної структури. Вони
вiдповiдають усiм вимогам законiв та нормативно-правових актiв Нацiонального Банку України,
стандартам Групи БНП Парiба та рекомендацiям Базельського комiтету щодо управлiння
банкiвськими ризиками.
Департамент ризик-менеджменту здiйснює постiйний контроль вiдповiдностi рiвня ризику,
який Банк приймає на себе у процесi дiяльностi, даним внутрiшньобанкiвським нормативним
документам.
Опис характеру i ступеню ризикiв, на якi наражається компанiя станом на звiтну дату:
Кредитний ризик. Банк наражається на кредитний ризик, який визначається як ризик того,
що одна iз сторiн операцiї з фiнансовим iнструментом спричинить фiнансовi збитки другiй сторонi

внаслiдок невиконання зобов'язання за договором. Кредитний ризик виникає в результатi
кредитних та iнших операцiй Банку з контрагентами, внаслiдок яких виникають фiнансовi активи.
Валютний ризик. Банк наражається на ризик у зв'язку з впливом коливання курсiв обмiну
iноземних валют на його фiнансовий стан та грошовi потоки. Управлiння валютним ризиком - це
процес, який спрямований на досягнення такої структури активiв, пасивiв та похiдних фiнансових
iнструментiв в розрiзi iноземних валют, при якiй збитки, що виникають за коливань валютних
курсiв, будуть прийнятними за отримуваним рiвнем доходностi.
Ризик процентної ставки. Банк наражається на ризик процентної ставки переважно в
результатi розбiжностей у строках його процентних активiв та зобов'язань. Банк може понести
збитки у разi несприятливих змiн процентних ставок.
Iнший цiновий ризик виникає при вкладеннi банком коштiв в цiннi папери. Вкладення в
цiннi папери проводяться в межах встановлених лiмiтiв. Затвердження лiмiтiв на проведення
операцiй з цiнними паперами здiйснюється Кредитним комiтетом Головного банку. Лiмiти
встановлюються в розрiзi емiтентiв та окремих випускiв цiнних паперiв. Лiмiти встановлюються з
обмеженим термiном дiї (як правило, 1 рiк), пiсля чого пiдлягають обов'язковому перегляду.
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років.
Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його
господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або
інвестиції, її вартість і спосіб фінансування
За останнi п'ять рокiв сума надходження основних засобiв та нематерiальних активiв
склала:
- по будiвлям та спорудам - 512 935 тис.грн.;
- по удосконаленням орендованого майна - 64 554 тис.грн.;
- по машинам та обладнанню - 432 999 тис.грн.;
- по iнструментам, приладам, iнвентарю та iншим необ.активам - 148 653 тис.грн.;
- по нематерiальним активам - 255 830 тис.грн.
Крiм того, станом на 31 грудня 2011 року незавершенi капiтальнi iнвестицiї в необоротнi
активи склали 173 697 тис.грн.
Балансова вартiсть основних засобiв та нематерiальних активiв, що вибули або були
списанi протягом 2007 - 2011 рр. становила:
- по будiвлям та спорудам - 12 101 тис.грн.;
- по удосконаленням орендованого майна - 14 535 тис.грн.;
- по машинам та обладнанню - 13 067 тис.грн.;
- по iнструментам, приладам, iнвентарю та iншим необ.активам - 7 870 тис.грн.;
- по нематерiальним активам - 1 036 тис.грн.
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні
правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання;
спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що
можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів
капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та
причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу
фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання
виробничих потужностей після її завершення
Первiсна вартiсть станом на початок 2012р. по основним засобам дорiвнювала 2 005 763
тис. грн., по нематерiальним активам- 304 163 тис.грн.
Ступiнь зносу основних засобiв станом на 01.01.2012р. склав 36,70%.
Основнi засоби використовуються у повному обсязi.
Сума нарахованого зносу станом на 01.01.2012р. по основним засобам дорiвнювала 736 096
тис. грн. , по нематерiальним активам- 224 281 тис грн.
Ступiнь зносу нематерiальних активiв станом на 01.01.2011р. склав 73,74%.
Iстотних змiн вартостi основних засобiв та нематерiальних активiв за 2011 рiк не вiдбулося.

Обмеження на використання власностi не iснує.
У звiтному роцi банк укладав та виконував угоди за наданням/отриманням основних
засобiв в оперативний лiзинг.
Балансова вартiсть об'єктiв, що наданi в оперативний лiзинг на 31 грудня 2011 року склала
35 608 тис. грн.
Об'єкти, отриманi в оперативний лiзинг, Банк облiковує за вiдповiдними позабалансовими
рахунками за первiсною вартiстю, яка визначається вiдповiдно до умов лiзингових угод.
Станом на кiнець дня 31 грудня 2011 року загальна сума основних засобiв, прийнятих в
оперативний лiзинг дорiвнює 373 657 тис. грн. Амортизацiя таких основних засобiв Банком не
здiйснюється.
Банк визнає у своєму балансi основнi засоби за собiвартiстю, яка включає витрати на
придбання, будiвництво, суми митних зборiв, непрямих податкiв, реєстрацiйних зборiв,
державного мита, та iншi витрати, пов'язанi з придбанням (отриманням) прав на об'єкти основних
засобiв, транспортнi витрати, витрати на монтаж, наладку, страхування рiзноманiтних ризикiв,
пов'язаних з придбанням i доведенням об'єктiв до стану, придатного для використання. В
подальшому витрати з експлуатацiї основних засобiв визнаються операцiйними витратами,
витрати з модернiзацiї основних засобiв збiльшують їх балансову вартiсть.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності
від законодавчих або економічних обмежень
Перше пiврiччя 2011 року характеризувалося позитивними тенденцiями в економiцi
України, чому сприяло полiпшення мiжнародної ситуацiї на ринках i рiзким зростанням цiн на
товари.
Зростання ВВП України на рiвнi 5,2% у 2011 роцi було в основному забезпечене високим
рiвнем продажiв споживчих товарiв i значним зростанням валової продукцiї сiльського
господарства (+17,5%). Це сприяло стримуванню темпу iнфляцiї i збалансуванню низхiдних
показникiв експорту в другому пiврiччi 2011 року. Європейська боргова криза негативно
позначилася на довiрi iнвесторiв до ринкiв капiталу ЄС, сповiльнивши динамiку мiжнародної та
української торгiвлi.
Темпи випуску продукцiї, зокрема важкої промисловостi - одного з провiдних секторiв
української економiки, у груднi 2011 року впали на 0,5%. Цьому слугувало погiршення ситуацiї на
зовнiшнiх ринках, рiзке падiння цiн на сталь i ознаки рецесiї в країнах основних торгових
партнерiв. Такий спад був очiкуваним на вiдмiну вiд його обсягiв: випуск продукцiї металургiйної
та хiмiчної промисловостi знизився на 4,7% i 1,1% вiдповiдно. Машинобудування пiдвищило
показники всього на 4,5%, це далеко вiд двозначних цифр, якi галузь показувала протягом двох
останнiх рокiв до звiтного перiоду.
2011 характеризувався найнижчою iнфляцiєю за останнi 9 рокiв, цьому слугували рекорднi
врожаї та падiння цiн на сировину у другому пiврiччi 2011. Полiтично мотивоване рiшення
стримувати цiни на тарифи для населення також вплинуло на таку низьку iнфляцiю. Таким чином,
пiсля падiння свiтових цiн на сировину i, особливо на українську сталь, iндекс споживчих цiн
досяг 4,6%, а iндекс цiн виробникiв 14,2%.
Монетарна база i грошова маса в 2011 роцi зросли на 6,3% i 14,7% вiдповiдно. Мiжнароднi
резерви Нацiонального банку України скоротилися на 8,1%.
У 2011 роцi iмпорт i надалi перевищував експорт (34,2% i 30% вiдповiдно). У четвертому
кварталi 2011 року експорт пiдтримувався виключно за рахунок поставок зерна, оскiльки
вивезення iншої ключової продукцiї зазнавало спаду. Зокрема, рiст експорту металiв за пiдзвiтний
рiк склав усього 27,7%, тодi як у червнi 2011 року був на рiвнi 34,9%.
Дефiцит бюджету 2011 року був значно нижчим, нiж очiкувалося. Загальний дефiцит
державного сектора досяг 4,4% ВВП, що значно нижче 7% ВВП у 2010 роцi. За попереднiми
даними, дефiцит поточного рахунку досяг 5,7% ВВП (9,2 млрд дол.) у 2011 роцi. Притiк капiталу в
2011 роцi знаходився як i ранiше на високому рiвнi (6,8 млрд дол.), спираючись на 6,6 млрд дол.
прямих iноземних iнвестицiй (14,9% зростання у порiвняннi з попереднiм роком). Незважаючи на
те, що бiзнес-клiмат продовжував погiршуватися, iнвестицiї у металургiю i швидка приватизацiя

(майже 1,6 млрд дол. надходжень) дозволили зберегти офiцiйнi данi.
У кiнцi 2011 року українська економiка почала слабшати на тлi свiтової хвилi рецесiї i
старих економiчних проблем. Масштабна рецесiя в Європi може досить негативно вплинути на
економiку країни, яка залежить вiд експорту i зовнiшнього фiнансування (вiдсутнiсть згоди щодо
траншу кредиту stand-by вiд МВФ). Крiм того, ситуацiя України ускладнена залежнiстю вiд
росiйського газу, оскiльки основнi фiнансово-промисловi групи країни у бiльшостi випадкiв не
використовують енергоефективнi технологiї.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і
компенсацій за порушення законодавства
Загальна сума штрафних санкцiй сплачених банком за 2011 рiк складає - 574 тисяч гривень,
в т.ч. (штрафи - 291 тис. грн., пеня - 38 тис. грн., неустойка - 245 тис. грн.).
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців
емітента
Цiлi Банку при управлiннi капiталом полягають у збалансуваннi спiввiдношення активiв та
капiталу Банку та у дотриманнi норм власного капiталу як вiдповiдно до вимог, встановлених
Нацiональним банком України, так i вiдповiдно до вимог Базельської Угоди.
Для управлiння своєю капiталiзацiєю Банк проводить наступнi заходи:
- розробка планiв капiталiзацiї у якостi складової частини бiзнес-плану Банку на наступний
рiк, а також стратегiчних планiв Банку;
- оперативний монiторинг и планування рiвня капiталiзацiї Банку.
Докладний план капiталiзацiї готується Департаментом фiнансiв спiльно з Управлiнням
менеджменту активiв та пасивiв на щорiчнiй основi у процесi бюджетного планування. При
плануваннi рiвня капiталу приймаються до уваги прогнозна динамiка активiв Банку, зважених з
урахуванням ризику, прогнозний об'єм вiдвернень вiд капiталу, прогнозна динамiка фiнансового
результату, а також iншi чинники, якi мають вплив на рiвень капiталiзацiї Банку (валютнi курси,
гепи лiквiдностi, вiдкритi валютнi позицiї та iнше).
Оперативний монiторинг рiвня капiталiзацiї с горизонтом планування до 3-х мiсяцiв
здiйснюється Управлiнням менеджменту активiв та пасивiв. У разi виникнення непередбачуваних
ситуацiй (перевищення фактичних темпiв збiльшення активiв вiдносно ранiш запланованих,
незаплановане зниження капiталу банку, значна змiна валютних курсiв, змiни у нормативнiй базi,
що стосуються вимог до капiталiзацiї та iнше), якi можуть призвести до того, що рiвень
капiталiзацiї знизиться до рiвня, який нижче допустимого, Управлiння менеджменту активiв та
пасивiв розробляє перелiк заходiв по покращенню капiталiзацiї Банку, який дозволить Банку
виконати встановленi вимоги щодо капiталiзацiї.
Сума регулятивного капiталу станом на кiнець дня 31.12.2011р., який знаходиться в
управлiннi Банком, дорiвнює 4 241 928 тис. грн. (2010 рiк: 8 289 973 тис. грн.). Дотримання
коефiцiєнту достатностi регулятивного капiталу, встановленого Нацiональним банком України,
контролюється щодекадно, звiти про його розрахунок переглядаються i пiдписуються Головою
Правлiння Банку i Начальником Департаменту фiнансiв.
Вiдповiдно до нормативу адекватностi регулятивного капiталу, встановленого
Нацiональним банком України, банки повиннi пiдтримувати вiдношення регулятивного капiталу
до активiв, зважених з урахуванням ризику, вище встановленого мiнiмального рiвня 10%. Станом
на кiнець дня 31 грудня 2011 року цей норматив за даними звiтностi Банку (ф.№611) складав
22.89% (на кiнець 2010 року - 20.72%).
Платоспроможнiсть (адекватнiсть регулятивного капiталу) банку - показник, що вiдображає
здатнiсть банку своєчасно i в повному обсязi розраховуватися за своїми зобов'язаннями. Чим вище
значення показника адекватностi регулятивного капiталу, тим бiльша частка ризику, що її
приймають на себе власники банку; i навпаки: чим нижче значення показника, тим бiльша частка
ризику, що її приймають на себе кредитори/вкладники банку. Норматив платоспроможностi
(адекватностi регулятивного капiталу) встановлюється для запобiгання надмiрному перекладанню

банком кредитного ризику та ризику неповернення банкiвських активiв на кредиторiв/вкладникiв
банку. Саме тому Банк, при плануваннi та фактичному здiйсненнi активних операцiй, що є
ризиковими та впливають на рiвень платоспроможностi, багато уваги придiляє саме цьому
показнику. Так, протягом звiтного перiоду 2011 року рiвень платоспроможностi Банку зберiгався
на достатньому рiвнi.
Станом на кiнець дня 31.12.2011р. значення нормативiв становили за iндивiдуальною
звiтнiстю Банку (ф.№611):
- регулятивний капiтал (Н1) - 7 364 444 тис.грн. (нормативне значення - не менше 120 000
тис. грн.),
- норматив адекватностi регулятивного капiталу (Н2) - 22.89% (нормативне значення - не
менше 10%),
- норматив спiввiдношення регулятивного капiталу до сукупних активiв (Н3); - 19,37%
(нормативне значення - не менше 9%),
- норматив миттєвої лiквiдностi (Н4) -61.88% (нормативне значення - не менше 20%),
- норматив поточної лiквiдностi (Н5) - 66.98% (нормативне значення - не менше 40%),
- норматив короткострокової лiквiдностi (Н6) - 68.16% (нормативне значення - не менше
60%),
- норматив максимального розмiру кредитного ризику на одного контрагента (Н7) - 7.43%
(нормативне значення - не бiльше 25%),
- норматив великих кредитних ризикiв (Н8) - 7,43% (нормативне значення - не бiльше 8кратного розмiру регулятивного капiталу, тобто не бiльше 800%),
- норматив максимального розмiру кредитiв, гарантiй та поручительств, наданих одному
iнсайдеру (Н9) - 2.19% (нормативне значення - не бiльше 5%),
- норматив максимального розмiру кредитiв, гарантiй та поручительств, наданих
iнсайдерам (Н10) - 2,66% (нормативне значення - не бiльше 30%),
- норматив iнвестування в цiннi папери окремо за кожною установою (Н11) - 3,45%
(нормативне значення - не бiльше 15%),
- норматив загальної суми iнвестування (Н12) - 4,25% (нормативне значення - не бiльше
60%).
- Лiмiт довгої вiдкритої валютної позицiї (Л13-1) -2,6122 (нормативне значення - не бiльше
5%).
- Лiмiт короткої вiдкритої валютної позицiї (Л13-2) -0,1500 (нормативне значення - не
бiльше 10%).
Інформацію про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на
кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих
договорів
Зобов`язання банку по укладених, але не виконаних договорах з придбання основних
засобiв складають 12 511 тисяч гривень, з придбання нематерiальних активiв - 1 265 тисяч гривень
Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення
виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які
можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
Основна довгострокова стратегiчна мета УкрСиббанку - збiльшити кiлькiсть активних
клiєнтiв вдвiчi до 2015 року, в той же час в середньостроковiй перспективi прiоритетом буде
пiдвищення дохiдностi бiзнесу та збiльшення ефективностi роботи банку. Банк нацiлений у
найкоротший термiн стати бiльш прибутковим пiсля витрат на резервування.
Головнi напрями розвитку банку:
- "Клiєнтоорiєнтована модель" бiзнесу
У виборi напряму розвитку i покращення УкрСиббанк керується потребами i побажаннями
клiєнтiв. У планах банка - новi програми лояльностi, кредитнi й депозитнi продукти, "пакетнi
пропозицiї", новi можливостi управлiння рахунком та здiйснення переказiв i платежiв. У 2011 роцi
ми запустили нову модель дистрибуцiї, впровадження якої буде повнiстю завершено до кiнця 2012

року. Нова "клiєнтоорiєнтована модель" передбачає нову операцiйну модель, новi формати
вiддiлень, нову комерцiйну органiзацiю i мотивацiйну систему для персоналу. Впровадження
даної моделi дозволить збiльшити час спiлкування з клiєнтами, зменшуючи час на
обслуговування, збiльшити рiвень продажiв i крос-продажiв, а також вийти на якiсно новий рiвень
культури обслуговування клiєнтiв. На фiнальнiй стадiї модернiзацiя мережi банкоматiв i
розширення функцiоналу АТМ. Буде широкодоступним використання повнофункцiональних
банкоматiв нового поколiння з функцiєю прийому готiвки (cash-in) та кiоскiв самообслуговування.
Таким чином, змiни дадуть додатковi можливостi залучення нових клiєнтiв i утримання iснуючих.
- Автоматизацiя i оптимiзацiя
Окрiм удосконалення процесiв обслуговування клiєнтiв, банк зосередиться на оптимiзацiї
внутрiшнiх процесiв, автоматизацiї, покращеннi операцiйної ефективностi, усуненнi бюрократiї, у
тому числi оптимiзацiї витрат на iнфраструктуру, передачi непрофiльних функцiй на аутсорсинг,
полiпшеннi управлiння нерухомiстю i процесом закупiвель, продовженнi оптимiзацiї
органiзацiйної структури та iнше для досягнення найбiльш ефективної органiзацiї дiяльностi банку
i зниження операцiйних витрат.
- Ризик-менеджмент i стягнення боргiв
УкрСиббанк як частина групи BNP Paribas проводить зважену полiтику ризик
менеджменту, звертаючи особливу увагу на можливi валютнi i кредитнi ризики, а також ризик
лiквiдностi, пов'язанi iз загальною макроекономiчною ситуацiєю i ситуацiєю на банкiвському
ринку країни. УкрСиббанк продовжить повернення виданих кредитiв та боротьбу iз простроченою
заборгованiстю. З цiєю метою банк планує проведення акцiй, спрямованих на погашення
довгострокової простроченої заборгованостi клiєнтiв, проведення реструктуризацiї портфелю
неякiсних кредитiв, впровадження прогресивних програм добровiльної реалiзацiї заставного
майна, а також у планах частковий продаж портфелю проблемних кредитiв. При цьому, у центрi
уваги також залишається боротьба з простроченою заборгованiстю менше 180 днiв i монiторинг
кредитного рейтингу поточних позичальникiв.
- Управлiння персоналом
Банк прагне створити сильну та професiйну команду. Стартували глобальнi програми
оцiнки, навчання й розвитку спiвробiтникiв, такi як: школа менеджменту, школа лiдерства, школа
переговорiв. У 2012 роцi буде розроблена система кар'єрного росту для типових посад роздрiбного
бiзнесу, споживчого кредитування i Контакт Центру.
Основнi напрямки дiяльностi банку на 2012 рiк
Процес вiдновлення бiзнес-дiяльностi Банку, що був розпочатий в 2010-2011 роках, буде
продовжуватися в 2012 роцi за рахунок розвитку бiзнесу в усiх клiєнтських сегментах:
корпоративному, iндивiдуальному, малому та середньому.
В 2012 р. прiоритетними напрямками розвитку Банку будуть:
- продовжити зменшення негативно-класифiкованих активiв для подальшої
реструктуризацiї балансу Банка та спрямовування фiнансових та органiзацiйних ресурсiв на
пiдтримку розвитку Банку;
- розвивати свою активнiсть крiзь всю роздрiбну торгову мережу та за рахунок мультиканальних комерцiйних пропозицiй;
- збiльшити обсяги кредитування корпоративних клiєнтiв (як локальних, так i
мультинацiональних компанiй) та роздрiбних клiєнтiв з прозорими ризик-процесами;
- продовжити розвиток споживчого кредитування в обсягах, каналах продажу та кiлькостi
продуктiв;
- продовжити залучення активних клiєнтiв: збiльшити кiлькiсть активних клiєнтiв на 15%
протягом року;
- покращити ефективнiсть своєї дiяльностi за рахунок оптимiзацiї структури балансу та
збiльшити прибутковiсть кожного окремого бiзнесу;
- покращити структуру управлiння в головному офiсi та використовувати аутсорсинговi
послуги для пiдтримки бiзнесу в тих сферах, де це може привести до покращення його
прибутковостi;
- основною цiллю на 2012 рiк є досягнення беззбиткового рiвня дiяльностi (у випадку

вiдсутностi суттєвої девальвацiї курсу гривнi).
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на
дослідження та розробку за звітний рік
Полiтика щодо дослiджень та розробок:
Для конфiгурування банкiвських продуктiв (контрактних послуг), а також шляхiв їхнього
просування Вiддiл ринкової аналiтики Департамент маркетингу АТ УкрСиббанк проводить
рiзноманiтнi дослiдження як власними силами, так i за допомогою стороннiх спецiалiзованих
дослiдницьких компанiй. Дослiдження проводяться в таких розрiзах: дослiдження клiєнтської бази
УкрСиббанку; дослiдження споживачiв; дослiдження конкурентiв; дослiдження ринкiв
банкiвських послуг; дослiдження ринкiв небанкiвських товарiв/послуг; макроекономiчнi
дослiдження.
На пiдставi результатiв дослiджень Департамент маркетингу займається розробкою
продуктiв, що включає розробку концептiв продуктiв, конфiгурування iндивiдуальних
характеристик продуктiв, концепцiю просування продуктiв. Практичну реалiзацiю розробки у
виглядi нормативних документiв банку виконують Управлiння розвитку продуктiв i Вiддiл
розробки карткових продуктiв.
Полiтика Департаменту управлiння iнформацiйно-технологiчними проектами у 2011 роцi
базувалася на наступних засадах:
- Централiзацiя та унiфiкацiя IТ-систем.
- Зменшення кiлькостi IТ-систем, спрощення програмного ланшафту.
- Розвинення, централiзацiя та оптимiзацiя iснуючих бiзнес-процесiв.
- Автоматизацiя нових банкiвських продуктiв та сервiсiв з урахуванням прiоритетiв Банку.
- Посилення надiйностi та безпеки програмного забезпечення.
Найважливiшi проекти 2011 року:
- SAP Cards - розробка та впровадження нового продукту для клiєнтiв роздрiбного бiзнесу пакетної пропозицiї "Все включено" (друга версiя з картковими рахунками)
- SAP Cards - початок мiграцiї карткових рахункiв з системи IS-Card, концентрацiя усiх
клiєнтських рахункiв в межах однiєї облiкової системи.
- Впровадження в експлуатацiю нового модулю SAP АА для облiку основних засобiв та
нематерiальних активiв банку.
- Впровадження в експлуатацiю кiоскiв самообслуговування клiєнтiв з метою створення
додаткового каналу здiйснення касових транзакцiй.
- Подальше вдосконалення системи вiддаленого доступу Home-banking та створення нових
сервiсiв обслуговування фiзичних осiб.
- Вдосконалення та подальший розвиток надiйностi системи вiддаленого доступу для
клiєнтiв корпоративного бiзнесу Star Access.
- Вдосконалення системи по обслуговуванню процесiв роботи з простроченою
заборгованiстю (Талiман).
- Розробка та впровадження бiзнес-процесiв з продажу та обслуговування авто кредитiв, та
беззаставних кредитiв готiвкою.
- Розробка концепцiї та початок впровадження револьверної кредитної карти для клiєнтiв
роздрiбного бiзнесу.
- Розробка та впровадження в пiлотну експлуатацiю системи автоматизацiї бiзнес-процесiв
з продажу кредитiв (RCW).
- Вдосконалення та подальший розвиток системи звiтностi BI.
- Вдосконалення та подальший розвиток модуля HR SAP (змiна оргструктури).
- Розробка та впровадження в пiлотну експлуатацiю систем з розрахунку резервiв за
мiжнародними стандартами, та звiтностi за мiжнародними стандартами.
- Подальше вдосконалення та розвиток CRM системи банку.
- Вдосконалення програмного забезпечення для централiзацiї функцiй Бек-офiсу банку.
Розширення функцiй Бек-oфiсу: перенесення клiєнтських транзакцiй з вiддiлення до
централiзованого бек-офiсу.

- Розробка та впровадження нових продуктiв для корпоративного бiзнесу - факторинг та
фiнансовий лiзинг.
- Вдосконалення процессу введення та використання iнформацiї щодо iнсайдерiв Банку.
- Розробка програмного забезпечення для супроводження процесiв iнкасацiї та
пiдкрiплення вiддiлень банку.
- Впровадження нових методик управлiння грошовими потоками.
- Розробка програмного забезпечення для супроводження процесiв продажу простроченої
та сумнiвної заборгованостi боржникiв з використанням системи SAP.
- Розробка та початок пiлотної експлуатацiї взаємодiї Банку з програмним забезпеченням
"Реєстр позичальникiв НБУ".
- Вдосконалення та оптимiзацiя сервiсiв дiючих бiзнес-процесiв.
- Архiвацiя баз даних АБС SAP за 2007р.. - Впровадження нової клiєнтоорiєнтованої моделi
дистрибуцiї в Хмельницькому, Луганську, Чернiговi та Черкасах.
- Перехiд вiддiлень, якi працюють з готiвкою, на нову касову модель. Використання TCD и
TCR замiсть каси.
- Вдосконалення органiзацiйної структури: створення Middle Office, 5 центрiв пiдтримки,
регiональних управлiнь, пiдроздiлiв монiторингу заставного майна, валютного контролю та
управлiння грошовими потоками.
- Створення продуктового каталогу для 6 депозитних продуктiв роздрiбного бiзнесу для
автоматизацiї i спрощення процесу оновлення тарифiв.
- Модернiзацiя та розширення функцiональностi системи мiжнародних грошових переказiв
"Контакт".
- Розробка плану неперервностi бiзнесу.
- Розширення послуг Контакт Центру. Удосконалення системи самообслуговування IVR.
- Старт пiлотних проектiв передачi непрофiльних функцiй на аутсоринг.
- Вдосконалення процесiв "Знай свого клiєнта" вiдповiдно до стандартiв групи БНПП та
вимог НБУ.
- Впровадження обов'язкової системи електронно цифрового пiдпису в SAP, яка заснована
на власному Центрi Сертифiкацiя Ключiв для використання в щоденних операцiях електронного
документообiгу та електронного архiву.
- Впровадження централiзованого архiву кредитних та некредитних клiєнтських справ.
Укрсиббанк продовжує дослiдження потреб юридичних та фiзичних осiб на фiнансовому
ринку та, на базi отриманих результатiв, розробку нових продуктiв та пiдходiв до обслуговування
клiєнтiв. З розвитком електронних операцiй в мережi iнтернет основнi iнвестицiї Банку в 2011р.
були спрямованi в iнформацiйнi технологiй:
- Доробка ПО та купiвля обладнання для розробки нового продукту (револьвернi кредитнi
картки) - 6 587 тис. грн.
- Доробка ПО та купiвля обладнання для здiйснення операцiй в мережi iнтернет
(«StarAccess and Home Banking») - 6 189 тис. грн.
- Доробка ПО для розробки нового карткового продукту (пластиковi картки з чiпами для
VIP-клiєнтiв) - 1 949 тис. грн.
- Доробка та модифiкацiя ПО для розвитку альтернативних каналiв продаж (через iнтернет,
банкомати) - 1 064 тис. грн.
Крiм того, в 2011р. УкрСиббанк придiлив велику увагу автоматизацiї та модернiзацiї
iснуючих процесiв. Основнi iнвестицiї:
- Доробка ПО для автоматизацiї процесiв кредитування клiєнтiв - 991 тис. грн.
- Доробка iснуючої платформи SAP - 1 319 тис. грн.
- Доробка ПО для оптимiзацiї процесiв усерединi Бек-офiсу - 820 тис. грн.
Також були залученi зовнiшнi консультанти з метою ефективного втiлення IT технологiй.
Витрати у 2011р. на консалтинг:
- SAP consulting - 868 тис. грн.
- Microsoft Premier Support - 594 тис. грн.

Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні
підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст
та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан
розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається
На нерегулярнiй основi в ходi ведення дiяльностi по вiдношенню до Банку можуть
подаватися позови. Виходячи зi своїх власних оцiнок та внутрiшнiх професiйних консультацiй,
керiвництво вважає, що данi позови не принесуть суттєвих збиткiв, i, вiдповiдно, резерви на
покриття таких збиткiв не були передбаченi у даному фiнансовому звiтi.
Станом на кiнець 31.12.2011 року розгляд справ у судi, стороною в яких є АТ
"УкрСиббанк" наведений у додатку до цiєї примiтки. У 2011 роцi в провадженнi судiв знаходилися
за позовами до Банку : 359 справ на сумму 36 708 809,53 грн. з яких розглянуто судами та
залишено без задоволення 181 позов на суму 8 616 056,27 грн., розглянуто судами та задоволено
32 позови на суму 2 679 698,00 грн., провадження припинено за 48 справами на суму 1 351 883,20
грн.
Станом на звiтну дату у судах перебуває 98 справ на суму 24 061 171,67 грн., за якими не
було прийнято остаточного рiшення.
На кiнець дня 31 грудня 2011р. Банком був сформований резерв пiд умовнi потенцiйнi
зобов?язання (рах. 3699) за судовими справами (Банк-вiдповiдач) на суму 11 862 тис.грн. а також
пiд iншi майбутнi витрати по веденню виконавчого провадження по стягненню боргiв за
проблемними активами на суму 2 902 тис.грн.
Загальна кiлькiсть судових справ, в яких приймав участь банк як позивач станом на кiнець
31.12.2011р. складає 12 345 справи на загальну сумму 2 247,6 мiльйонiв доларiв США. В 2011 роцi
банком було подано 19 105 справ на загальну сумму 1 396,3 мiльйонiв доларiв США .
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та
результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та
аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній
формі
Результати дiяльностi АТ "УкрСиббанк" за звiтний рiк розкриваються в Звiтi про фiнансовi
результати та примiтках до нього.
Фiнансовий результат дiяльностi Банку є негативним i складає збиток у розмiрi 3.8 млрд.
грн. Основними причинами є:
- значнi витрати на формування резервiв пiд заборгованiсть клiєнтiв за кредитами: у 2011
роцi об`єм витрат на формування резервiв склав 2,5 млрд. грн., що на 2,4 млрд. грн. менше, нiж у
2010 роцi;
- збiльшення адмiнiстративних та iнших операцiйних витрат на 2,4 млрд. грн. внаслiдок
збиткiв вiд продажу кредитiв клiєнтам: протягом 2011 року Банк здiйснив продаж суттєвої
кiлькостi негативно-класифiкованих активiв, що вплинуло на зростання витрат в сумi 2,9 млрд.
грн. Слiд зазначити, що ця сума не вiдображає загальний результат продажу активiв, оскiльки не
враховує розформування резервiв за цими активами. Розформування резервiв вiдображене за
вiдповiдними балансовими рахунками 77 групи;
- зниження процентних доходiв на 0,4 млрд. грн. - як наслiдок суттєвого зменшення об`єму
кредитної заборгованостi клiєнтiв (в порiвняннi з 2010 роком заборгованiсть зменшилась на 9,8
млрд. грн.)
Чистий процентний дохiд Банку у 2011 роцi склав 2,4 млрд. грн., що складає 62,6% вiд
загального обсягу доходiв, отриманих Банком в 2011 роцi
Процентний дохiд Банку має таку структуру:
- процентнi доходи вiд операцiй з банками - 2,6%;
- процентнi доходи вiд кредитування - 87,8%;
- процентнi доходи за цiнними паперами в портфелi банку на продаж та торговими
борговими цiнними паперами - 9,6%.
Найбiльш суттєвою складовою частиною процентних доходiв є доходи вiд кредитування
клiєнтiв корпоративного та роздрiбного сегментiв ринку внаслiдок нарощеного кредитного

портфелю в попереднi роки.
Процентнi витрати мають наступну структуру:
- процентнi витрати за операцiями з банками - 31,1%;
- процентнi витрати за коштами, що отриманi вiд клiєнтiв - 63,5%;
- iншi - 5,4%.
Основними складовими процентних витрат є витрати по залученим коштам клiєнтiв.
Процентнi витрати за операцiями з банками в 2011 роцi зменшилися на 0,6 млрд. грн. (або 49%) у
порiвняннi з 2010 роком (з 1,3 млрд. грн. в 2010 р. до 0,7 млрд. грн. в 2011 р.).
Чистий комiсiйний дохiд Банку у 2011 роцi складає 492,3 млн. грн., питома вага яких
складає 12,6% вiд загального обсягу доходiв, отриманих Банком в 2011 роцi.
Чистий торгiвельний дохiд за 2011 рiк - 349 млн. грн. (9,0% вiд загального обсягу доходiв).
Іншi доходи за 2011 рiк становлять 617 млн. грн., в тому числi доходи вiд продажу кредитiв
в сумi 610 млн. грн.
Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати Банку за 2011 рiк становлять 4,9 млрд. грн., що
на 2,4 млрд. грн. бiльше, нiж у 2010 роцi. Як це вiдзначено вище, це пояснюється збитком вiд
продажу кредитiв, здiйсненим з метою зниження частки негативно класифiкованих активiв на
балансi банку (збиток вiд продажу кредитiв дорiвнює 2,9 млрд. грн.).
Витрати на податок на прибуток в 2011 роцi складають 216 млн. грн.
На кiнець 2011 року структура активiв Банку мала наступний вигляд:
- найбiльша питома вага припадала на кредити, якi надано клiєнтам - суб`єктам
господарської дiяльностi та фiзичним особам - 18,5 млрд. грн. (56,4% активiв);
- кошти в iнших банках на звiтну дату склали 1,2 млрд. грн. (3,7%);
- грошовi кошти та їх еквiваленти - 7,5 млрд. грн. (22,9%);
- цiннi папери в портфелi банку на продаж - 0,6 млрд. грн. (1,9%);
- цiннi папери, що облiковуються за справедливою вартiстю - 1,0 млрд. грн. (3,1%);
- iнвестицiї в асоцiйованi компанiї - 0,3 млрд. грн. (0,8%);
- основнi засоби та нематерiальнi активи - 1,5 млрд. грн. (4,6%);
- iншi активи - 1,2 млрд. грн. (3,5%);
- вiдстрочений податковий актив - 1,0 млрд. грн. (3,0%).
Основною причиною значного зменшення активiв Банку є зменшення обсягiв кредитiв та
заборгованостi клiєнтiв. Станом на 01.01.2012р. заборгованiсть клiєнтiв склала 18,5 млрд. грн.,
тобто на 34,5 % менше, нiж на початок 2011 року. Основними причинами такого зменшення
активiв були продаж негативно-класифiкованих активiв третiм особам та поступове погашення
клiєнтами кредитiв роздрiбного бiзнесу. Але незважаючи на зменшення заборгованостi клiєнтiв за
кредитами, ця стаття займає найбiльш питому вагу в структурi активiв Банку - 56,4 %
Поряд iз зменшенням активiв Банк зменшує свої зобов?язання: протягом 2011 року Банк
зменшив залученi кошти iнших банкiв на 8,3 млрд. грн. (або на 65,7%), вчасно та в повному об`ємi
розраховуючись за своїми зобов`язаннями.
Об`єм залучених клiєнтських коштiв збiльшився у 2011 роцi на 2,8 млрд. грн. (або на
15,9%): об`єм коштiв юридичних осiб на кiнець 2011 року складає 9,3 млрд. грн. (45,0%), фiзичних
осiб - 11,4 млрд. грн. (55,0%).
На кiнець 2011 року структура зобов`язань Банку включала наступнi основнi статтi :
- кошти банкiв на звiтну дату склали 4,3 млрд. грн. (14%), в 2010 р. - 12,6 млрд. грн. (31%);
- кошти клiєнтiв на кiнець 2011 року - 20,7 млрд. грн. (66%), в 2010 р. - 17,9 млрд. грн.
(43%);
- борговi цiннi папери, емiтованi Банком, на кiнець 2011 року - 0,0 млрд. грн. (0%), в 2010 р.
- 6,0 млрд. грн. (15%);
- субординований борг на кiнець 2011 року - 3,9 млрд. грн. (12%), в 2010 р. - 4,1 млрд. грн.
(10%);
- iншi фiнансовi зобов`язання на кiнець 2011 року - 2,7 млрд. грн. (9%), включаючи внески
за незареєстрованим капiталом в сумi 1,2 млрд грн.
З початку року капiтальна база Банку зменшилася на 3,8 млрд. грн. (або 75,6%). Збиток
2011-го року склав 3,8 млрд. грн., що на 0,7 млрд. грн. бiльше збитку 2010-го року. Акцiонери

Банку прийняли рiшення щодо збiльшення акцiонерного капiталу Банку на 1,36 млрд. грн. (16%).
Внесок в сумi 1,16 млрд. грн. вже був внесений акцiонерами та зарахований на рахунки внескiв за
незареєстрованим статутним капiталом (за станом на 01.01.2012), реєстрацiя капiталу очiкується в
першому кварталi 2012 року. iнша сума внеску (0,2 млрд. грн.) була здiйснена акцiонерами в
лютому 2012 року. Резервнi та iншi фонди Банку збiльшилися на 14 млн. грн., або на 1,7 %.

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність
емітента
13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Власні основні засоби (тис.
грн.)

Орендовані основні засоби
(тис. грн.)

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

1. Виробничого
призначення:

1375612.000

1339212.000

358093.000

373655.000

1733705.000

1712867.000

будівлі та споруди

918542.000

913723.000

331412.000

354396.000

1249954.000

1268119.000

машини та
обладнання

258078.000

236634.000

16500.000

11043.000

274578.000

247677.000

транспортні засоби

16381.000

11684.000

10083.000

8118.000

26464.000

19802.000

інші

182611.000

177171.000

98.000

98.000

182709.000

177269.000

2. Невиробничого
призначення:

2020.000

10337.000

213.000

2.000

2233.000

10339.000

будівлі та споруди

544.000

9154.000

211.000

0.000

755.000

9154.000

машини та
обладнання

204.000

165.000

0.000

0.000

204.000

165.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1272.000

1018.000

2.000

2.000

1274.000

1020.000

1377632.000

1349549.000

358306.000

373657.000

1735938.000

1723206.000

Найменування
основних засобів

транспортні засоби
інші
Усього

Основні засоби, всього (тис.
грн.)

Опис Станом на 31.12.2011 р. Ступiнь зносу основних засобiв склала 41,58%, ступiнь викристання 100%, обмежень на використання майна немає.

13.3. Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов'язань
Кредити банку

Непогашена
Відсоток за користування
Дата
Дата
частина боргу (тис.
коштами (відсоток
виникнення
погашення
грн.)
річних)
X

4257360.000

X

X

мiжбанкiвський кредит

15.12.2011

48117.000

18.100000000000

13.01.2012

мiжбанкiвський кредит

08.12.2011

38100.000

0.100000000000

10.01.2012

мiжбанкiвський кредит

08.12.2011

39507.000

22.100000000000

10.01.2012

мiжбанкiвський кредит

08.12.2011

39946.000

0.100000000000

10.01.2012

мiжбанкiвський кредит

08.12.2011

39534.000

21.100000000000

10.01.2012

мiжбанкiвський кредит

09.12.2011

9877.000

19.500000000000

10.01.2012

мiжбанкiвський кредит

09.12.2011

9855.000

23.000000000000

10.01.2012

мiжбанкiвський кредит

13.12.2011

31734.000

20.100000000000

10.01.2012

мiжбанкiвський кредит

21.12.2011

79773.000

20.100000000000

20.01.2012

мiжбанкiвський кредит

20.12.2011

9929.000

21.700000000000

20.01.2012

мiжбанкiвський кредит

20.12.2011

9931.000

21.000000000000

20.01.2012

мiжбанкiвський кредит

20.12.2011

9929.000

21.500000000000

20.01.2012

мiжбанкiвський кредит

20.12.2011

79371.000

20.100000000000

19.01.2012

мiжбанкiвський кредит

21.12.2011

15888.000

19.100000000000

20.01.2012

у тому числі:

мiжбанкiвський кредит

21.12.2011

40000.000

18.000000000000

11.01.2012

мiжбанкiвський кредит

22.12.2011

23842.000

19.100000000000

23.01.2012

мiжбанкiвський кредит

22.12.2011

9947.000

19.500000000000

23.01.2012

мiжбанкiвський кредит

23.12.2011

39778.000

17.100000000000

23.01.2012

мiжбанкiвський кредит

26.12.2011

9980.000

12.000000000000

04.01.2012

мiжбанкiвський кредит

26.12.2011

9974.000

16.000000000000

04.01.2012

мiжбанкiвський кредит

27.12.2011

4988.000

18.000000000000

27.01.2012

мiжбанкiвський кредит

28.12.2011

102819.000

16.000000000000

16.01.2012

мiжбанкiвський кредит

28.12.2011

39817.000

19.000000000000

27.01.2012

мiжбанкiвський кредит

28.12.2011

9984.000

15.000000000000

11.01.2012

мiжбанкiвський кредит

28.12.2011

9981.000

17.000000000000

04.01.2012

мiжбанкiвський кредит

28.12.2011

9981.000

17.000000000000

04.01.2012

мiжбанкiвський кредит

28.12.2011

19958.000

19.000000000000

27.01.2012

мiжбанкiвський кредит

29.12.2011

79897.000

0.100000000000

04.01.2012

мiжбанкiвський кредит

29.12.2011

14982.000

15.000000000000

04.01.2012

мiжбанкiвський кредит

29.12.2011

34971.000

10.000000000000

04.01.2012

мiжбанкiвський кредит

29.12.2011

9987.000

16.000000000000

04.01.2012

мiжбанкiвський кредит

29.12.2011

9987.000

16.000000000000

04.01.2012

мiжбанкiвський кредит

29.12.2011

49934.000

16.000000000000

04.01.2012

мiжбанкiвський кредит

29.12.2011

12642.000

14.000000000000

10.01.2012

мiжбанкiвський кредит

29.12.2011

119697.000

15.100000000000

04.01.2012

мiжбанкiвський кредит

29.12.2011

71908.000

0.100000000000

04.01.2012

мiжбанкiвський кредит

29.12.2011

39922.000

8.100000000000

04.01.2012

мiжбанкiвський кредит

29.12.2011

31959.000

0.100000000000

04.01.2012

мiжбанкiвський кредит

13.08.2007

216485.000

6.260000000000

13.08.2014

мiжбанкiвський кредит

20.12.2011

323443.000

2.410000000000

03.04.2013

мiжбанкiвський кредит

20.12.2011

1213750.000

2.550000000000

10.04.2013

мiжбанкiвський кредит

09.12.2011

805913.000

2.670000000000

04.03.2013

мiжбанкiвський кредит

02.05.2007

3230.000

2.524000000000

15.03.2012

мiжбанкiвський кредит

22.02.2008

1965.000

3.410000000000

26.10.2012

мiжбанкiвський кредит

28.07.2008

2748.000

2.424720000000

30.07.2012

мiжбанкiвський кредит

20.02.2006

31634.000

2.621000000000

28.09.2012

мiжбанкiвський кредит

20.08.2010

13149.000

3.557000000000

20.02.2014

мiжбанкiвський кредит

05.01.2011

1195.000

3.557000000000

20.02.2014

мiжбанкiвський кредит

06.01.2011

2704.000

3.880940000000

06.01.2014

мiжбанкiвський кредит

12.01.2011

2634.000

4.456120000000

12.01.2016

мiжбанкiвський кредит

17.01.2011

730.000

4.477550000000

18.01.2016

мiжбанкiвський кредит

18.01.2011

1917.000

4.374000000000

18.01.2016

мiжбанкiвський кредит

06.07.2011

3835.000

4.374000000000

18.01.2016

мiжбанкiвський кредит

12.07.2011

5267.000

4.456120000000

12.01.2016

мiжбанкiвський кредит

20.12.2011

355756.000

0.530000000000

18.03.2013

мiжбанкiвський кредит

27.07.2011

1702.000

4.477550000000

18.01.2016

мiжбанкiвський кредит

21.10.2011

877.000

4.471430000000

12.01.2016

X

0.000

X

X

за облігаціями (за кожним
випуском):

X

0.000

X

X

за іпотечними цінними паперами (за
кожним власним випуском):

X

0.000

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском):

X

0.000

X

X

за векселями (всього)

X

0.000

X

X

за іншими цінними паперами (у тому
числі за похідними цінними
паперами)(за кожним видом):

X

0.000

X

X

за фінансовими інвестиціями в
корпоративні права (за кожним
видом):

X

0.000

X

X

Податкові зобов'язання

X

0.000

X

X

Фінансова допомога на зворотній
основі

X

0.000

X

X

Інші зобов'язання

X

27353516.000

X

X

Усього зобов'язань

X

31610876.000

X

X

Зобов'язання за цінними паперами
у тому числі:

Опис:

-

15. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні
папери, що виникала протягом періоду
Дата виникнення Дата оприлюднення Повідомлення
події
у стрічці новин

Вид інформації

1

2

3

24.01.2011

26.01.2011

Зміна складу посадових осіб емітента

25.05.2011

27.05.2011

Зміна складу посадових осіб емітента

20.07.2011

22.07.2011

Зміна складу посадових осіб емітента

27.07.2011

28.07.2011

Одержання кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків
активів емітента

09.08.2011

10.08.2011

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

21.10.2011

24.10.2011

Зміна складу посадових осіб емітента

25.11.2011

28.11.2011

Зміна складу посадових осіб емітента

ІНФОРМАЦІЯ
про стан корпоративного управління
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено в минулих трьох роках?
№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2011

4

3

2

2010

4

3

3

2009

4

3

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів
останнього разу?
Так Ні
Реєстраційна комісія

X

Акціонери

X

Реєстратор

X

Депозитарій

X

Інше (запишіть): Реєстрацiйна комiсiя, призначена Спостережною Радою АТ "УкрСиббанк"

Так

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для
участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
Так

Ні

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах
останнього разу?
Так

Ні

Підняттям карток
Бюлетенями (таємне голосування)

X
X

Підняттям рук
Інше (запишіть): пiдняттям мандатних листiв

X
Так

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?
Так Ні
Реорганізація
Внесення змін до статуту товариства

X
X

Прийняття рішення про зміну типу товариства
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X
X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства
Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень
Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх
повноважень

X
X
X

Інше (запишіть): -

Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? Ні
ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
1 Кількість членів наглядової ради

9

2 Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

0

3 Кількість представників держави

0

4 Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

0

5 Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій

9

6 Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

9

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом
останніх трьох років?

14

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
Так

Ні

Стратегічного планування
Аудиторський

X
X

З питань призначень і винагород

X

Інвестиційний

X

Інші (запишіть)

Кредитний комiтет Спостережної Ради

Інші (запишіть)

-

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

Так

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так
Винагорода є фіксованою сумою

Ні

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

Інше (запишіть)

-

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного
товариства?
Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

Відсутність конфлікту інтересів

X

Граничний вік

X

Відсутні будь-які вимоги

X

Інше (запишіть): товариство керується вимогами, встановленими Нацiональним банком України

X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі
своїми правами та обов'язками?
Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного
товариства

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його
правами та обов'язками

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або
фінансового менеджменту)

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

X

Інше (запишіть)

-

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні)

Так

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх
трьох років? 1.00
Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів
загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?
Загальні збори
акціонерів

Засідання наглядової
ради

Засідання
правління

1 Члени правління (директор)

Ні

Ні

Ні

2 Загальний відділ

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

4 Юридичний відділ (юрист)

Так

Ні

Ні

5 Секретар правління

Ні

Ні

Так

6 Секретар загальних зборів

Ні

Ні

Ні

7 Секретар наглядової ради

Ні

Так

Ні

8 Корпоративний секретар

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

3

9

Члени наглядової ради (голова наглядової
ради)

Відділ або управління, яке відповідає за роботу
з акціонерами

10 Інше(запишіть): -

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів
(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення
кожного з цих питань?

Загальні збори
акціонерів

Наглядова
рада

Виконавчий
орган

Не належить до
компетенції жодного
органу

Визначення основних напрямів
діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнеспланів)

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового звіту
або балансу чи бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови
правління

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання членів правління

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови
наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання членів
наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови та членів
ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для
голови та членів правління

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для
голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до
майнової відповідальності членів
правління

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий
випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп,
реалізацію та розміщення власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження аудитора

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує
конфлікт інтересів

Ні

Ні

Ні

Так

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження
виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від
імені акціонерного товариства? (так/ні) Так
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про
конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або
пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так
1

Положення про загальні збори акціонерів

X

2

Положення про наглядову раду

X

3

Положення про виконавчий орган (правління)

X

4

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

Ні

X

5

Положення про ревізійну комісію

6

Положення про акції акціонерного товариства

X

7

Положення про порядок розподілу прибутку

X

8

Інше (запишіть):

X

-

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого
акціонерного товариства?
Інформація
розповсюджується
на загальних
зборах

Публікується у пресі,
оприлюднюється в
загальнодоступній
інформаційній базі
даних ДКЦПФР про
ринок цінних паперів

Документи
надаються для
ознайомлення
безпосередньо в
акціонерному
товаристві

Копії
документів
надаються
на запит
акціонера

Інформація
розміщується
на власній
інтернетсторінці
акціонерного
товариства

Фінансова
звітність,
1
результати
діяльності

Ні

Так

Ні

Так

Так

Інформація про
акціонерів, які
володіють 10
2 відсотків та
більше
статутного
капіталу

Ні

Так

Ні

Так

Так

Інформація про
склад органів
3
управління
товариства

Ні

Так

Ні

Так

Так

Статут та
4 внутрішні
документи

Ні

Ні

Так

Ні

Так

Протоколи
загальних
зборів
5
акціонерів
після їх
проведення

Ні

Ні

Так

Ні

Так

Розмір
винагороди
6 посадових осіб
акціонерного
товариства

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних
стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні) Так
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного
товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
Так

Ні

1

Не проводились взагалі

X

2

Менше ніж раз на рік

X

3

Раз на рік

4

Частіше ніж раз на рік

X
X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так

Ні

Загальні збори акціонерів

X

Наглядова рада

X

Правління або директор

X

Інше (запишіть)

-

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років?
(так/ні) Ні
З якої причини було змінено аудитора?
Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

X

Інше (запишіть)

-

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного
товариства в минулому році?
Так
Ревізійна комісія

X

Наглядова рада
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного
товариства

Ні

X
X

Стороння компанія або сторонній
консультант

X

Перевірки не проводились

X

Інше (запишіть)

зовнiшнi аудитори банку, Нацiональний банк України та iншi
контролюючi органи

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?
Так
З власної ініціативи

Ні

X

За дорученням загальних зборів

X

За дорученням наглядової ради

X

За зверненням виконавчого органу

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

X

Інше (запишіть)

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги

-

консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом
наступних трьох років?
Так

Ні

1

Випуск акцій

2

Випуск депозитарних розписок

3

Випуск облігацій

X

4

Кредити банків

X

5

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X

6

Інше (запишіть): -

X

X
X

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних
трьох років*?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились

X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж
протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) - Так
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у
депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так
З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній
системі України (далі - особа)?
Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень особи

X

Не задовольняли умови договору з особою

X

Особу змінено на вимогу:
акціонерів

X

суду
Інше (запишіть)

X
-

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного
управління? (так/ні) Ні
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного
управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: -

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів,
правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Інформація щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління
(принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх
тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року -

Звіт про корпоративне управління*
Мета провадження діяльності фінансової установи
Банк створений для надання повного спектру внутрiшнiх та мiжнародних банкiвських
послуг, включаючи, без обмеження, банкiвськi операцiї, якi пов`язанi iз здiйсненням комерцiйної,
iнвестицiйної, депозитарної та будь-якої iншої дiяльностi, яка може бути дозволеною банкам
чинним законодавством України.
Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою
установою), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік.
БНП Парiба С.А., Францiя (BNP Paribas S.A.) 662042449 RCS PARIS, 75009, Францiя,
Париж, бульвар дез Iтальєн, 16 - доля 84,9995%, Європейський Банк Реконструкцiї та Розвитку
(European Bank for Reconstruction and Development) GB26500612, EC2A 2JN, площа Ван
Ексчейндж, м. Лондон, Англiя, Великобританiя - доля 15%.
Погодження придбання iстотної участi в Банку НБУ та висновок АМК отриманi у
передбаченому чинним законодавством порядку.
Протягом 2011 року вiдбулись наступнi змiни в складi власникiв iстотної участi: 09.08.2011
БНП Парiба С.А., Францiя продав частину своєї долi в статутному капiталi Банку в розмiрi 15%
акцiй.
Факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та
виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння
шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.
Вiдсутнi факти порушення членами Спостережної Ради та Правлiння Банку внутрiшнiх
правил, якi б призвели до заподiяння шкоди Банку або споживачам фiнансових послуг.
Заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової
установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або відсутність
таких заходів.
Протягом звiтного року заходи впливу органами державної влади до ПАТ "УкрСиббанк" та
до членiв Спостережної ради та Правлiння Банку не застосовувалися.
Наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові
характеристики або відсутність такої системи.
Основні принципи управління ризиками в банку
- Комплексне управління всіма видами ризиків
- Централізація процесу управління всіма видами ризиків
- Ефективна підтримка бізнес-підрозділів.
Управління ризиками у АТ«УкрСиббанк» здійснюється шляхом розробки, затвердження та
впровадження внутрішньобанківських нормативних документів – політик, положень, процедур,
методик - спрямованих на управління та контроль усіх ризиків, що притаманні банківській
діяльності. Дані документи постійно переглядаються й удосконалюються відповідно до змін
ринкових умов, банківських продуктів, стратегії Банку та його організаційної структури. Вони
відповідають усім вимогам законів та нормативно-правових актів Національного Банку України,
стандартам Групи БНП Паріба та рекомендаціям Базельського комітету щодо управління
банківськими ризиками.
Департамент ризик-менеджменту здійснює постійний контроль відповідності рівня ризику,
який Банк приймає на себе у процесі діяльності, даним внутрішньобанківським нормативним

документам.
У Банку створені і постійно діють наступні комітети:
Комітет по управлінню активами та пасивами Банку.
Комітет по управлінню активами та пасивами (КУАП) є колегіальним органом, який
очолює Голова Правління банку.
Засідання КУАП проходять на регулярній основі.
КУАП визначає політику в сфері управління активами й пасивами, обсяги, структуру
активів і пасивів у розрізі статей та портфелів.
КУАП моніторить дотримання внутрішніх лімітів, зокрема розгляд звітності щодо ризиків
ліквідності, процентного та валютного ризиків, визначення методології в області розрахунку та
управління ризиками, встановлення лімітів і нормативів, спрямованих на оптимізацію рівня
ризику та прибутковості операцій банку.
Крім того, важлива функція КУАП – керувати реалізацією затвердженої політики з
управління активами, пасивами й ризиками банку.
Продуктово-тарифний комітет.
Банк регулярно аналізує співвідношення собівартості послуг та ринкової
конкурентоспроможності діючих тарифів, а також здійснює аналіз ризиків, притаманних
впровадженню нових продуктів в банку. У зв’язку з чим, для проведення єдиної тарифної
політики, та затвердження нових продуктів у Банку створено Продуктово – тарифний комітет.
Основними завданнями Продуктово-тарифного комітету є:
- затвердження нових продуктів Банку
- розглядання системи тарифів, внесення змін;
- розглядання та затвердження тарифів на нові продукти/послуги.
Конкретизуючи основні напрямки контролю, необхідно зауважити, що банк завжди
керується принципами обережності та зваженості при формуванні свого кредитного портфелю.
Реалізація цих принципів забезпечується через систему лімітів на активні операції, якісну оцінку
платоспроможності позичальника та вартості застави, регулярний моніторинг обслуговування
заборгованості та стану застави протягом строку кредиту.
Кредитні комітети.
Функції кредитних комітетів централізовано на рівні головного офісу УкрСиббанку.
Кредитний комітет - колегіальний орган з чітко встановленими лімітами повноважень з
ухвалення рішень. Завдання кредитного комітету – реалізація кредитної стратегії банку,
управління і контроль рівня кредитного ризику, затвердження кредитних процедур, ухвалення
рішень про здійснення активних операцій, формування збалансованого та диверсифікованого
кредитного портфеля.
Повноваження кредитних комітетів обмежуються відповідними рішеннями Правління та
Спостережної Ради банку.
До складу кредитних комітетів УкрСиббанку входять співробітники департаменту ризикменеджменту, які мають право «вето».
Процес управління кредитними ризиками.
УкрСиббанк керує кредитним ризиком на рівні як сукупного портфеля активів, так і
окремих позичальників, операцій і кредитних продуктів.
Процес управління кредитними ризиками складається з таких етапів:
- ідентифікація ризику;
- кількісна оцінка ризику;
- прийняття рішення про зміну рівня ризику;
- вибір і реалізація заходів щодо зниження ризику;
- контроль за рівнем ризику та ефективністю вжитих заходів.
Головна мета управління кредитними ризиками - максимізувати прибутковість активів з
урахуванням ризику шляхом утримання величини очікуваних втрат у рамках прийнятних
параметрів і скорочення волатильності цих втрат.
У 2011 році УкрСиббанк стабільно дотримувався нормативів кредитного ризику,
встановлених Національним банком України. На 01.01.2012 значення цих нормативів становили:

- Норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7) - 7,43%
(нормативне значення - не більше 25%);
- Норматив великих кредитних ризиків (Н8) - 7,43% (нормативне значення - не більше
800%);
- Норматив максимального розміру кредитів, гарантій і порук, виданих одному інсайдеру
(Н9), - 2,19% (нормативне значення - не більше 5%);
- Норматив максимального розміру кредитів, гарантій і порук, виданих інсайдерам (Н10) 2,66% (нормативне значення - не більше 30%).
Комітет по роботі з клієнтами в статусі «особлива увага» та «сумнівний».
Це колегіальний орган Банку, який в рамках делегованих йому Спостережною Радою Банку
повноважень приймає управлінські рішення стосовно клієнтів, віднесених, згідно діючої у Банку
рейтингової політики, до категорії клієнтів «особлива увага» та «дефолт». Основними завданнями
комітету є підвищення ефективності праці Банку з простроченою заборгованістю, проблемними
активами та ризиками, що виникають у процесі банківської діяльності.
Управління менеджменту активами та пасивами (УМАП) та Казначейський департамент.
Безпосереднє управління активами та зобов’язаннями Банку здійснює УМАП та
Казначейський департамент.
УМАП відповідає за оцінку та планування відкритих позицій Банку, які здійснюються
щоденно щодо ризику ліквідності та валютного ризику та щомісячно щодо ризику процентної
ставки, а також за підготовку пропозицій керівництву Банку щодо управлінських заходів у сфері
управління активами та пасивами. Крім того, УМАП займається щоденним плануванням та
управлінням дотримання деяких економічних нормативів та лімітів, встановлених НБУ
(нормативів капіталу, нормативів ліквідності, лімітів відкритої валютної позиції). УМАП сприяє
КУАП та іншим комітетам у виконанні їх функцій. Казначейський департамент управляє
миттєвою ліквідністю, а також короткостроковою (до 3 місяців) позицією ліквідності Банку.
В ході управління відкритими позиціями УМАП співпрацює з Казначейським
департаментом та підрозділами Банку, що займаються залученням середньострокових та
довгострокових запозичень (Служба міжнародної банківської діяльності та Служба інвестиційного
бізнесу).
Управлінські звіти готуються для керівництва різного рівня на основі результатів оцінки
відкритих позицій, виконаної УМАП.
Департамент ризик-менеджменту .
Департамент ризик-менеджменту (ДРМ) є незалежною від бізнес підрозділів
організаційною структурою Банку. Структура Департаменту цілком відповідає основним
принципам функціонування ризик – менеджменту у Групі БНП Паріба і складається із Управління
ризик – менеджменту корпоративного бізнесу, Управління кредитного контролю та моніторингу
Управління оцінки застав та відділів, що безпосередньо підпорядковані керівнику Департаменту
(відділ консолідації та портфельних ризиків, відділ аналізу та контролю операцій з фінансовими
інститутами, відділ ринкових ризиків та ліквідності) . Управління ризик-менеджменту роздрібного
бізнесу, Управління ризиків споживчого та масового кредитування та Управління менеджменту
активів та пасивів є організаційно відокремленими від Департаменту ризик-менеджменту
підрозділами. Водночас дані управління, як і Департамент ризик – менеджменту, структурно
підпорядковані та підзвітні Голові Правління Банку, а функціонально підпорядковані та підзвітні
Ризик Менеджменту Групи БНП Паріба. Структурні підрозділи ризик-менеджменту Банку –
Управління кредитних ризиків – також представлені у Регіональних Департаментах Банку і
функціонально підпорядковані відповідним підрозділам Департаменту ризик-менеджменту у
Головному банку.
Функції ДРМ базуються на диференційованому підході щодо управління та контролю
ризиками (кредитним, ризиком ліквідності, процентним, ціновим) і включають оцінку та аналіз
фінансових ризиків, контроль за дотриманням встановлених лімітів, розробку рекомендацій
стосовно збалансованої структури ризику та прибутковості, виходячи загального рівня ризику та
ризиків, пов’язаних з конкретними сферами діяльності та банківськими продуктами, розробку
рекомендацій на затвердження та зміну повноважень кредитних комітетів Банку на прийняття

кредитних рішень.
Представники ризик-менеджменту є членами Кредитних комітетів Банку, Комітету по
роботі з клієнтами в статусі «особлива увага» та «сумнівний», Комітету по управлінню активами
та пасивами Банку, Продуктово-тарифному Комітеті. Будучи членами комітету, представники
ризик-менеджменту можуть скористатися правом «вето» при прийнятті кредитних рішень. Право
«вето» - це право безумовної відмови бізнес підрозділу у кредитній заявці.
ДРМ оцінює фінансові ризики на підставі інформації про якість активів та зобов’язань,
інформації про ліміти ризику, процедури та методику управління ризиками та подає на розгляд
КУАП результати проведеного аналізу та моніторингу разом із своїми рекомендаціями щодо
встановлення або зміни лімітів валютного, процентного ризику або ризику ліквідності.
На підставі інформації, що міститься у кредитній заявці, наданій бізнес-підрозділами, а
також інформації про благонадійність і репутацію клієнта, наданій Департаментом безпеки та
інформації про юридичні ризики, що можуть виникнути у процесі кредитування, наданій
Юридичним Департаментом, ДРМ визначає рівень платоспроможності клієнта та ймовірність його
дефолту і передає своє заключення на розгляд кредитного комітету разом з оцінкою ризиків
кредитної операції, рівня відшкодування з огляду на надане забезпечення та рекомендаціями щодо
встановлення або зміну лімітів кредитування. Крім того, ДРМ визначає необхідну суму резервів за
кредитною операцією відповідно до стандартів Групи БНП Паріба та відповідно до вимог НБУ.
Винесена на розгляд кредитного комітету заявка може бути відхилена представником ДРМ
шляхом використання права «вето».
Загальний контроль за управлінням ризиками здійснює Правління Банку та Спостережна
Рада Банку.
До компетенції Спостережної Ради, у тому числі, входить винесення на Загальні Збори
Акціонерів пропозицій щодо основних напрямів діяльності Банку; ухвалення стратегічного плану
Банку; затвердження річного бюджету Банку; затвердження річного бізнес-плану Банку, внесення
змін та доповнень до нього, здійснення контролю за його виконанням; затвердження планів
капіталізації та здійснення контролю за їх виконанням; контроль та аналіз діяльності Правління та
інші питання, що визначають основні напрямки розвитку Банку.
Правління Банку, у тому числі, відповідає за організацію виконання рішень Загальних
Зборів Акціонерів та Спостережної Ради, розробку проектів основних напрямів розвитку Банку,
стратегічного плану Банку, річних бюджетів, бізнес-плану, планів капіталізації та капітальних
вкладень; вирішення питань керівництва діяльністю Банку, його філій, представництв; вирішення
питань організації поточного обліку та контролю, своєчасного подання звітності; розробку та
затвердження обсягів повноважень уповноважених органів та осіб Банку щодо здійснення
банківських операцій та укладання угод. Компетенція Правління Банку, таким чином, дозволяє
йому повноцінно здійснювати керування та контроль за системою управління ризиками.
Інформація щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту
(контролю).
Внутрiшнiй аудит Банку здiйснює Департамент внутрiшнього аудиту (далi -Департамент) самостiйний, незалежний структурний пiдроздiл, створений за рiшенням Спостережної Ради i
пiдпорядкований безпосередньо Спостережнiй Радi.
Структуру Департаменту складають:
Управлiння аудиту бiзнес - дiяльностi;
Управлiння аудиту розвитку дiяльностi Банку;
Управлiння аудиту операцiйної дiяльностi Банку;
Управлiння координацiї аудиту.
Головними функцiями Департаменту є: нагляд за поточною дiяльнiстю Банку; проведення
аудиту дiяльностi його структурних пiдроздiлiв, дочiрнiх, пов'язаних з Банком компанiй; вивчення
та оцiнка системи внутрiшнього контролю та ризикiв, якi властивi банкiвськiй дiяльностi;
виявлення сфер потенцiйних збиткiв, сприятливих умов для шахрайства, зловживань i незаконного
присвоєння коштiв; здiйснення контролю органiзацiї бухгалтерського облiку, оцiнка повноти та

достовiрностi ведення бухгалтерського облiку i звiтностi; надання рекомендацiй та контроль їх
виконання, закриття рекомендацiй.
Станом на 31.12.2011 чисельнiсть Департаменту становить 35 осiб.
Департамент здiйснює свою дiяльнiсть на пiдставi Плану аудиту, якiй складається
вiдповiдно до вимог нормативно - правових актiв Нацiонального банку України. Щорiчнi Плани
аудиту Департаменту затверджується рiшеннями Спостережної Ради.
За 2011 рiк Департаментом проведено 43 аудиторських перевiрок по результатах яких були
наданi рекомендацiї по полiпшенню iснуючої системи внутрiшньго контролю, надано окремi
рекомендацiї.
Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті
фінансової установи розмір, або їх відсутність.
Вiдсутнi факти вiдчуження.
Результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує
встановлений у статуті фінансової установи розмір.
Вiдсутнi операції купівлі продажу активів, що перевищують встановлений розмір у статуті
банку.
Інформація про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промисловофінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року, або їх відсутність.
Бiльш повну та детальна iнформацiя по операцiям з пов'язаними особами можна розглянути
в рiчнiй фiнансовiй звiтностi за 2011 рiк (примiтка 38 "Операцiї з пов`язаними особами"), яка
розмiщена на власному сайтi банку. www.ukrsibbank.com роздiл фiнансова звiтнiсть.
Інформація про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне
регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.
В ходi перевiрки використовувалися рекомендацiї ДКЦПФР 1528 вiд 19.12.06 "Положення
щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаються до Державної комiсiї з цiнних паперiв та
фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками фондового
ринку".
Інформація про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного
протягом року.
ТОВ "Аудиторська фiрма "Саус Стар" (код ЄДРПОУ 23201190), яка має Свiдоцтво про
внесення до реєстру аудиторiв та аудиторських фiрм №1507 вiд 26.01.2001р. термiн дiї 25.04.2014
р. Аудитор, який пiдписує аудиторський висновок, директор АФ "Саус Стар" Вохмянiна Наталя
Вiкторiвна, має сертифiкат аудитора банкiв № 0002, виданий рiшенням Аудиторської палати
України №207/2 вiд 29.10.2009, чинний до 01.01.2015 р., а також Свiдоцтво №0000029 про
внесення в реєстр аудиторiв, що мають право на здiйснення аудиту банкiв, видане на пiдставi
рiшення Комiтету з питань аудиту банкiв №1 вiд 30.08.2007 р. та подовжене на пiдставi рiшення
Комiтету з питань аудиту банкiв №18 вiд 03.12.2009 р., чинне до 01.01.2015 р.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності.
Загальний стаж аудиторської дiяльностi - Бiльше 10 рокiв.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає
аудиторські послуги фінансовій установі.
Кiлькiсть рокiв, протягом яких надає аудиторськi послуги фiнансовiй установi - 2 роки.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що
надавалися фінансовій установі протягом року.
Відсутні iнші аудиторські послуги.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів

та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора.
Випадки виникнення конфлiкту
внутрiшнього аудитора – немає.
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Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі
протягом останіх п`яти років.
До 01.10.2010 аудит Банку виконував незалежний аудитор ТОВ "АФ "Українська
аудиторська служба" (код ЄДРПОУ 21184956). З 01.10.2010 аудит Банку виконує ТОВ "АФ "Саус
Стар". (код ЄДРПОУ 23201190).
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора
Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності
фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які
здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.
Стягнень, застосованих до аудитора Аудиторською палатою України протягом року немає; факти подання недостовiрної звiтностi фiнансової установи, що пiдтверджена
аудиторським висновком, виявлених органами, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв
фiнансових послуг – відсутні.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг,
наявність механізму розгляду скарг.
Розгляд всiх звернень, зокрема скарг, пропозицiй, зауважень щодо якостi обслуговування,
подяк проводиться вiдповiдно до затвердженого внутрiшнього документу: «Порядок роботи iз
зверненнями, що надiйшли до Банку».
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг,
прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати
скарги.
Сектор роботи зi скаргами ВIСК УIСП Контакт-центр.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан
розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг
(характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг).
Протягом звiтного 2011 року опрацьовано 5109 звернень.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг,
наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та
результати їх розгляду.
Протягом звiтного 2011 року споживачами було подано 135 позовiв стосовно надання
Банком фiнансових послуг, з них 96 позовiв залишено судами без задоволення, 7 - задоволено, 32
позови перебувають на розглядi в судах.

