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Вступ
Придбання цінних паперів ПАТ "Укрсоцбанк" пов"язане з ризиками, описаними у
квартальній інформації.

Розділ I. Основні відомості про емітента
Повне найменування: Публічне акціонерне товариство "Укрсоцбанк";
Скорочене найменування: ПАТ "Укрсоцбанк";
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00039019.
Державну реєстрацію проведено 27.09.1991 року Голосіївською районною у місті Києві
державною адміністрацією. Місцезнаходження ПАТ "Укрсоцбанк": 03150, м. Київ, вул. Ковпака,
29.
Телефон: (044) 529-02-19; Факс: (044) 205-45-47.
Адреса електронної пошти: info@ukrsotsbank.com
Адреса веб-сторінки: www.usb.com
Спеціальний підрозділ ПАТ "Укрсоцбанк" по роботі з акціонерами та інвесторами:
Управління корпоративних зв"язків та спеціальних юридичних проектів Юридичного
департаменту
місцезнаходження: м. Київ, вул. Ковпака, 29 та м. Київ, вул. Димитрова,3;
телефон: (044) 205-45-46,48
адреса електронної пошти: Olena.Rubanko@ukrsotsbank.com
ПАТ "Укрсоцбанк" здійснює свою діяльність протягом 20 років з дати державної
реєстрації. Товариство створено на невизначений строк.
ПАТ "Укрсоцбанк" не здійснював купівлю чи продаж понад 10 відсотків вартості активів (у
тому числі акцій (частки, паю) у статутному (складеному, пайовому) капіталу іншої юридичної
особи, не пов"язану з основною діяльністю, протягом 1 кварталу 2011 року.
Організаційна структура ПАТ "Укрсоцбанк" складаєтсья з наступних підрозділів:
1. Фінансовий блок;
2. Блок управління ризиками;
3. Центр корпоративного бізнесу;
4. Служба внутрішнього аудиту;
5. Режимно-серктений відділ;
6. Центр роздрібного бізнесу;
7. Центр логістики;
8. Департамент персоналу;
9. Центр інформаційних і телекомунікаційних технологій та Бек-офісу;
10. Департамент банківської організації та методології;
11. Юридичний департамент;
12. Департамент корпоративної ідентичності та комунікацій;
13. Управління макроекономічних досліджень;
14. Центр Казначейства та інституціонального бізнесу;
15. Департамент нагляду за нормативно-правовою відповідністю та фінансового
моніторингу;
16. Департамент банківської безпеки.
Протягом 1 кварталу 2011 року відбулися наступні структурні зміни:
1. 01.01.2011 - у Фінансовому блоці ПАТ "Укрсоцбанк" - Закрито відділ послідуючої звірки
в Хмельницькому відділенні ПАТ «Укрсоцбанк» та відкрито відділ послідуючої звірки в
Управлінні загального бухгалтерського обліку Департаменту обліку та звітності Фінансового
блоку.
2. 17.01.2011 - Закрито Львівську обласну філію ПАТ «Укрсоцбанк» та відкрито Львівське
відділення ПАТ «Укрсоцбанк».
3. 01.02.2011 - у Центрі корпоративного бізнесу - Створено відділ консультаційних послуг
з корпоративного фінансування; змінено назву Департаменту спеціальних фінансових
продуктів на Департамент корпоративного фінансування та консультаційних послуг, змінено

назву Управління спеціалізованого кредитування на Управління структурованого
корпоративного фінансування.
3. 01.03.2011 - у Центрі роздрібного бізнесу - Відділ маркетингових досліджень
перейменований на управління маркетингових досліджень, виведений зі складу управління
досліджень та комунікацій департаменту маркетингу та сегментів Центру роздрібного бізнесу
та прямо підпорядкований департаменту маркетингу та сегментів Центру роздрібного бізнесу;
закрито відділ стимулювання продаж та маркетингової підтримки управління досліджень та
комунікацій департаменту маркетингу та сегментів Центру роздрібного бізнесу; закрито
управління досліджень та комунікацій департаменту маркетингу та сегментів Центру
роздрібного бізнесу.
4. 01.03.2011 - у Юридичному департаменту - створено відділ підтримки діяльності
органів корпоративного управління в межах Управління корпоративних зв’язків та спеціальних
юридичних проектів.
5. 01.03.2011 - розформовано Апарат Правління ПАТ «Укрсоцбанк».
6. 01.03.2011 - Департамент корпоративної ідентичності та комунікацій - перейменовано
Управління корпоративної ідентичності та комунікацій на Департамент корпоративної
ідентичності та комунікацій; перейменовано відділ організації заходів та внутрішніх комунікацій
Управління корпоративної ідентичності та комунікацій на відділ корпоративної культури
Департаменту корпоративної ідентичності та комунікацій; перейменовано відділ розвитку
фірмового бренду та рекламної діяльності Управління корпоративної ідентичності та
комунікацій на Управління зовнішніх комунікацій Департаменту корпоративної ідентичності та
комунікацій; перейменовано відділ зв"язків з громадськістю Управління корпоративної
ідентичності та комунікацій на Управління бренд - менеджменту, заходів та реклами
Департаменту корпоративної ідентичності та комунікацій; відкрито у складі Управління бренд –
менеджменту та заходів Департаменту корпоративної ідентичності та комунікацій наступні
відділи: відділ бренд - менеджменту; відділ заходів.
7. 09.03.2011 - у Центрі логістики - закрито відділ інкасації та перевезення цінностей
Київського макрорегіону в Управлінні інкасації та перевезення цінностей Департаменту роботи
з готівковими коштами Центру Логістики Головного Офісу та відкрито відділ інкасації та
перевезення цінностей в Управлінні роботи з готівковими коштами Департаменту логістики
Київського відділення ПАТ «Укрсоцбанк».
8. 09.03.2011 - закрито Київську міську філію ПАТ «Укрсоцбанк» та відкрито Київське
відділення ПАТ «Укрсоцбанк».
ПАТ "Укрсоцбанк" не приймав участі у створенні нових дочірніх підприємств протягом 1
кварталу 2011 року. Також протягом звітного періоду не було ліквідовано ні одного дочірнього
підприємства.
Розмір зареєстрованого та сплаченого статутного капіталу ПАТ "Укрсоцбанк" на початок
та кінець звітного періоду складає 1 270 000 тис. грн.
Розмір власного капіталу ПАТ "Укрсоцбанк" станом на 01.01.2011 склав 6 570 187 тис.
грн., станом на 01.04.2011 склав 6 589 746 тис. грн.
Протягом 1 кварталу 2011 року не мали місце зміни розміру або структури статутного
капіталу ПАТ "Укрсоцбанк".
ПАТ "Укрсоцбанк" є учасником наступних об"єднань підприємств:
1. Асоцiацiя "Фондове партнерство" (колишня назва Асоціація "ПФТС").
Місцезнаходження об'єднання: 01133, м. Київ, вул. Щорса, 31. Асоцiацiя "Фондове
партнерство" є об'єднанням професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв, якi здiйснюють
торгiвлю цiнними паперами, депозитарну дiяльнiсть зберiгача, дiяльнiсть з управлiння цiнними
паперами. Асоціація ставить своєю ціллю сприяння розвитку відкритого і рівно-доступного
фондового ринку, забезпечення практики чесного ведення діяльності на фондовому ринку,
впровадження правил і стандартів професійної поведінки, захист інтересів своїх членів,
підтримання належного балансу між інтересами членів Асоціації та інвесторами. ринку цiнних
паперiв в Українi, забезпечує провадження дiяльностi професiйними учасниками фондового
ринку, якi є членами Асоцiацiї.
2. Асоцiацiя "Українськi Фондовi Торговцi". Місцезнаходження об'єднання: 49000, м.
Днiпропетровськ, вул. Ленiна, 30. Асоцiацiя є вiдкритим добровiльним договiрним об'єднанням

професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв, якi здiйснюють торгiвлю цiнними паперами.
Метою дiяльностi даної асоцiацiї є:
1. забезпечення високого професiйного рiвня провадження дiяльностi учасникiв на ринку;
2. захист прав та законних iнтересiв членiв асоцiацiї, професiйних учасникiв ринку цiнних
паперiв;
3. посилення дiєвостi саморегулювання на фондовому ринку шляхом розширення
повноважень та функцiй саморегулiвної органiзацiї.
Головним чинником важливостi асоцiацiї для її членiв є активний захист їх iнтересiв
шляхом нормативних iнiцiатив, що спрямованi на забезпечення стабiльного розвитку та
модернiзацiї iнфраструктури вiтчизняного фондового ринку, надання конкурентних переваг за
рахунок автоматизацiї дiяльностi, представництва членiв у вiдносинах з органами державної
влади.
3. Професiйна асоцiацiя реєстраторiв та депозитарiїв (ПАРД). Місцезнаходження
об'єднання: 01133, м. Київ, вул. Щорса, 32 б, прим. 61. ПАРД є добровiльною недержавною
некомерцiйною органiзацiєю, заснованою на засадах рiвноправностi, вiльного волевиявлення i
спiльностi iнтересiв своїх членiв. Головними цiлями ПАРД є: сприяння розвитку добросовiсної
конкуренцiї мiж суб`єктами фондового ринку в галузi ведення реєстрiв власникiв цiнних
паперiв, облiку руху цiнних паперiв, депозитарної дiяльностi; iнформацiйна, методична i
технiчна пiдтримка членiв ПАРД; здiйснення представницьких функцiй i захист iнтересiв членiв
асоцiацiї у державних органах та iнших установах, допомога цим органам i установам в
розробцi законопроектiв i проектiв нормативних актiв, якi стосуються ринку цiнних паперiв;
сприяння пiдвищенню квалiфiкацiї персоналу, що здiйснює реєстраторську та депозитарну
дiяльнiсть; iнше.
4. УМА "Укрбанктехнiка". Місцезнаходження об'єднання: м. Київ, вул. Анiщенка, 4. УМА
"Укрбанктехнiка" виробляє, продає та здiйснює сервiсне обслуговування банкiвської технiки та
обладнання.
Мiжнародна факторингова асоцiацiя "Factors Chain International". Місцезнаходження
об'єднання: Keizersgracht 559,1017 DR Amsterdam, The Netherlands. Компанiя надає клiєнтам
послуги з факторингового обслуговування зовнiшньоекономiчної дiяльностi (iмпортний та
експортний факторiнг) по двохфакторнiй системi в рамках FCI.
5. Асоцiацiя "Укрсвiфт". Місцезнаходження об'єднання: 04053, Україна, 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.
6. Асоцiацiя платникiв податкiв. Місцезнаходження об'єднання: 01001, м. Київ, вул.
Михайлiвська, 21/11-В. Асоцiацiя платникiв податкiв є добровiльною Всеукраїнською
громадською органiзацiєю громадян України, громадян iнших держав, осiб без громадянства,
основною метою дiяльностi якої є сприяння захисту законних економiчних, соцiальних та
iнших прав та iнтересiв платникiв податкiв, пiдвищення рiвня їх знань з метою забезпечення
добровiльної i своєчасної сплати податкiв, сприяння створенню в Українi умов для розвитку
нацiонального пдiприємництва.
7. Асоцiацiя Українських банкiв. Місцезнаходження об'єднання: 02002, м. Київ, вул.
М.Раскової, 15. Асоцiацiя українських банкiв об'єднує дiючi в Українi комерцiйнi банки та
представляє їх системнi iнтереси у вiдносинах з Нацiональним банком, Верховною Радою,
Адмiнiстрацiєю Президента, Кабiнетом Мiнiстрiв, Державною податковою адмiнiстрацiєю,
Верховним судом України, iншими державними та недержавними установами та
органiзацiями. Призначення Асоцiацiї українських банкiв полягає у сприяннi розвитку
банкiвської системи України.
8. Київський банкiвський союз. Місцезнаходження об'єднання: 01021, м. Київ, вул.
Кловський узвiз, 9/2. Київський банкiвський союз створено з метою сприяння стабiльному
розвитку i дiяльностi банкiвської системи України, захисту прав та законних iнтересiв членiв
Київського Банкiвського Союзу, надання їм всебiчної допомоги, забезпечення координацiї їх
зусиль для вирiшення питань, що стоять перед кредитно-грошовою системою.
9. Клуб банкiрiв. Місцезнаходження об'єднання: м. Київ, Контрактова площа, 2-Б.
Громадська некомерцiйна органiзацiя, яка об'єднує громадян та колективних членiв, якими є
трудовi колективи банкiв м. Києва - сприяння дiловому спiвробiтництву банкiв Києва i

формування розвинутої фiнансово-банкiвської системи, обмiн професiйним досвiдом мiж
членами клубу з питань статутної та банкiвської дiяльностi.
10.
Українська мiжбанкiвська Асоцiацiя членiв
платiжних систем "ЕМА".
Місцезнаходження об'єднання: 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 37, офiс 2. Асоцiацiя
членiв платiжних систем "ЕМА" здiйснює взаємодiю з мiжнародними платiжними системами та
iншими системами, якi використовують платiжнi карти; забезпечує функцiонування та розвиток
системи колективної безпеки; взаємодiю та представлення iнтересiв членiв Асоцiацiї в
державних органах (НБУ, КМУ, ВРУ) з питань розвитку карткових програм, юридичних i
технологiчних питань карткового бiзнесу та безготiвкових платежiв громадян, проводить
навчальнi програми для держателiв карт та торгових пiдприємств, пiдготовку та
перепiдготовку працiвникiв банкiв та державних органiв, вiдповiдальних за питання
безготiвкових розрахункiв iз використанням платiжних карт.
11. Українська Нацiональна Iпотечна Асоцiацiя. Місцезнаходження об'єднання: 01021, м.
Київ, вул. Обсерваторна, 21-А. Асоцiацiя - неприбуткове, добровiльне об'єднання юридичних
осiб, що здiйснюють дiяльнiсть на iпотечному, кредитно-фiнансовому ринку, ринку нерухомостi
та капiталiв.
12. Європейська бiзнес Асоцiацiя. Місцезнаходження об'єднання: 04070, м. Київ,
Андрiївський узвiз 1-А. Європейська бiзнес Асоцiацiя є провiдною органiзацiєю мiжнародного
бiзнесу в Українi та об'єднує близько 750 європейських, українських та мiжнародних компанiй,
захищаючи iнтереси у центральних та мiсцевих органах державного управлiння України, в
iноземних та мiжнародних органiзацiях. Це добровiльне об'єднання юридичних осiб,
неурядова i неприбуткова орагiнзацiя.
13. Представництво Американської Торгiвельної Палати в Українi. Місцезнаходження
об'єднання: 01601, м. Київ, вул. Шовковична, 42-44. Громадська неприбуткова органiзацiя.
Мета її дiяльностi - це пiдтримка агропромислового комплексу, банкiвського сектору,
фiнансової та iнвестицiйної полiтики, захисту прав iнтелектуальної власностi, iнформацiйних
технологiй, юридичного сектору, представництво iнтересiв iноземних iнвесторiв.
14. Будiвельна палата України. Місцезнаходження об'єднання: м. Київ, пр-т
Повiтрофлотський, 56-А. Палата є недержавною неприбутковою професiйною самоврядною
органiзацiєю, торгово-промисловою палатою. Вона сприяє розвитку будiвельної та пов'язаних
з нею галузей економіки, їх iнтеграцiї у свiтову економiку, формуванню сучасної промислової,
фiнансової, торговельної iнфраструктур.
15. Фонд гарантування вкладiв фiзичних осiб. Місцезнаходження об'єднання: 01034, м.
Київ, вул. Ярославiв Вал, 32-А.. Фонд є неприбутковою органiзацiєю, державною
спецiалiзованою установою, яка виконує функцiї державного управлiння у сферi гарантування
вкладiв фiзичних осiб. Фонд заснований з метою забезпечення захисту iнтересiв фiзичних осiб
- вкладникiв банкiв.
16. Компанiя Western Union. Місцезнаходження об'єднання: USA. Компанiя Western Union
- мiжнародна cистема термiнових грошових переказiв. Western Union - 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.
17. Visa International Service Association. Місцезнаходження об'єднання: United States,
900 Metro Centre Boulevard, Foster City, California, 94404. Мiжнародна платiжна система. ПАТ
"Укрсоцбанк" є принциповим членом.
18. MasterCard Incorporated. Місцезнаходження об'єднання: United States, 2000 Purchase
Street, Purchase, New York 10577-2509. Мiжнародна платiжна система. ПАТ "Укрсоцбанк" є
принциповим членом.
Протягом 1 кварталу 2011 року не проводилися Загальні збори акціонерів ПАТ
"Укрсоцбанк".

Розділ II. Фактори ризику
Впродовж 1 кварталу 2011 року відбулися наступні зміни у факторах ризику стосовно
фінансово-господарського стану ПАТ "Укрсоцбанк":
– Ліквідність та залучення ресурсів. Впродовж 1 кварталу 2011 р. ПАТ "Укрсоцбанк" не
відчував нестачі ресурсів як для підтримання оперативної діяльності, так і для її розширення.
Навпаки, спостерігався надлишок ресурсної бази внаслідок продовження її нарощення
(передусім за рахунок зростання обсягу депозитного портфеля) на фоні обмеженої кредитної
активності. Вплив ризику ліквідності був повністю контрольованим, хоча посилена увага
залишалася сконцентрованою на ліквідності в доларах США. Така увага пов’язана з
необхідністю гарантування своєчасного та в повному обсязі обслуговування значних сум
зобов’язань перед материнською компанією, а також окремими крупними корпоративними
клієнтами ПАТ "Укрсоцбанк". Загалом ПАТ "Укрсоцбанк" вживав наступні заходи для
управління ризиком ліквідності:
• планування і контроль грошових потоків;
• рефінансування коштів материнської компанії;
• контроль нормативів ліквідності.
– Кредитний ризик. Обслуговування боргу клієнтами ПАТ "Укрсоцбанк" залишається
ключовим фактором утримання якості кредитного портфелю на прийнятному рівні. З метою
обмеження/пом’якшення впливу кредитного ризику в 1 кварталі 2011 року продовжували діяти
деякі заходи обмеження ризику, запроваджені раніше:
• обмеження кредитування в іноземній валюті;
• підвищення вимог до забезпечення кредитів та платоспроможності потенційних
позичальників;
• розробка та вдосконалення програм рефінансування кредитів;
• активізація роботи з колекторськими компаніями;
• активізація претензійно-позовної роботи.
– Зміни кон’юнктури фінансового ринку. Серед факторів ризику даної групи, найбільший
вплив на діяльність ПАТ "Укрсоцбанк" як і раніше мають волатильність курсів іноземних валют
щодо гривні та волатильність процентних ставок. У 1 кварталі 2011 року дещо зросла
експозиція ПАТ "Укрсоцбанк" до валютного ризику, перш за все у зв’язку зі стрімким
зростанням курсу євро. Експозиція ПАТ "Укрсоцбанк" до процентного ризику навпаки
зменшувалася. По-перше, це було пов’язано із застосування ПАТ "Укрсоцбанк" плаваючих
процентних ставок по нових кредитах клієнтам роздрібного і корпоративного бізнесу. По-друге,
цьому сприяла загальна тенденція зниження вартості ресурсів у національній валюті протягом
1 кварталу 2011 року, що мала стабілізуючий вплив на процентну маржу ПАТ "Укрсоцбанк" у
коротко- та середньостроковому періодах
Фактори ризику, що пов"язані з вкладенням в акції ПАТ "Укрсоцбанк", зведені до
мінімального рівня, оскільки акції ПАТ "Укрсоцбанк" є ліквідним активом, акції активно
торгуються на біржі за ціною в 5-6 разів вище номінальної вартості, ПАТ "Укрсоцбанк" виконує
вимоги, передбачені чинним законодавством, щодо дотримання прав акціонерів, діяльність
ПАТ "Укрсоцбанк" є прибутковою. Одночасно ризики вкладення в акції ПАТ "Укрсоцбанк"
залежать від фінансово-економічної ситуації в Україні в цілому.
Щодо виплати дивідендів: відповідно до статуту ПАТ "Укрсоцбанк": "Банк не має права
виплачувати дивіденди чи розподіляти капітал у будь-якій формі, якщо така виплата чи
розподіл призведе до порушення нормативу адекватності капіталу. У разі, якщо за попередній
рік діяльність Банку була неприбутковою, Банку дозволяється виплачувати дивіденди чи
розподіляти капітал у будь-якій формі у сумі, що не перевищує 50 (п’ятдесят) відсотків від
різниці між капіталом Банку і рівнем регулятивного капіталу."
Фактори ризику, що пов"язані з вкладенням в облігації ПАТ "Укрсоцбанк", зводяться до
ризику ліквідності, процентного ризику та залежать від фінансово-економічної ситуації в
Україні в цілому.
У 1 кварталі 2011 року мали місце наступні зміни у політичних та макроекономічних
ризиках ПАТ "Укрсоцбанк":
– Регуляторне середовище для діяльності ПАТ "Укрсоцбанк". Регуляторне середовище
для української банківської системи залишається доволі мінливим та недосконалим. Зміни
нормативних вимог до банківських установ часто бувають доволі поспішними та

невідпрацьованими. Як і раніше залишаються законодавчо неврегульованими питання, які
стосуються захисту прав кредиторів та процедури банкрутства боржників, питання, пов’язані з
кредитуванням в іноземній валюті, та низка інших.
– Політична ситуація. Впродовж 1 кварталу 2011 року політична ситуація в Україні
залишалася стабільною та не мала впливу на діяльність ПАТ "Укрсоцбанк".
– Економічна ситуація. З початку 2011 року економічна ситуація в Україні залишалася
відносно стабільною та мала певні позитивні тенденції, які намітилися ще в 2010 році,
наслідком чого було пожвавлення ділової активності та зростанням попиту на послуги ПАТ
"Укрсоцбанк" як серед населення, так і серед юридичних осіб. В той же час залишаються
ризики подальшого зростання рівня інфляції та різкої девальвації національної валюти.
Жодних суттєвих змін системи оцінки та управління ризиками ПАТ "Укрсоцбанк" в 1
кварталі 2011 року не відбулося.
Процес управління ризиками в ПАТ "Укрсоцбанк" охоплює всі види діяльності ПАТ
"Укрсоцбанк", які впливають на параметри його ризиків. Управління ризиками в ПАТ
"Укрсоцбанк" здійснюється на всіх організаційних рівнях – від вищого керівництва до рівня
безпосереднього прийняття ризиків. При цьому ПАТ "Укрсоцбанк" забезпечено чіткий розподіл
функцій, завдань, обов’язків та повноважень з ризик-менеджменту, а також чітку схему
відповідальності згідно з таким розподілом. Зокрема, до процесу управління ризиками в ПАТ
"Укрсоцбанк" залучені такі функціональні та структурні підрозділи:
• Спостережна рада – у межах своїх функцій та відповідальності перед власниками ПАТ
"Укрсоцбанк", вкладниками/контрагентами та органами банківського нагляду;
• Правління ПАТ "Укрсоцбанк" – у межах своїх повноважень та відповідальності перед
Спостережною радою ПАТ "Укрсоцбанк", вкладниками/контрагентами та органами
банківського нагляду;
• Блок управління ризиками – у межах своїх функцій щодо виявлення, кількісної та
якісної оцінки, контролю та моніторингу ризиків;
• бек-офіс – у межах своїх функцій контролю за дотриманням встановлених вимог;
• фронт-офіс – у межах своїх функцій прийняття ПАТ "Укрсоцбанк" ризиків у рамках
доведених повноважень.
Важливе місце в організаційній структурі ПАТ "Укрсоцбанк" посідає Блок управління
ризиками, що об’єднує структурні підрозділи ПАТ "Укрсоцбанк", в яких зосереджені функції
управління ризиками. Блок управління ризиками є повністю незалежним (структурно та
фінансово) від підрозділів ПАТ "Укрсоцбанк", що безпосередньо приймають ризики (фронтофіс) та підрозділів, які реєструють факт прийняття ризику та контролюють його величину
(бек-офіс). Блок управління ризиками має наступну структуру:
• Департамент стратегічних ризиків, що включає Управління політик та стратегій,
Управління звітності та контролю ринкових ризиків, Управління операційних ризиків,
Управління контролю відповідності вимогам Базель ІІ.
• Департамент кредитних операцій клієнтів корпоративного та роздрібного бізнесу, що
включає Управління андерайтингу, Управління по роботі з заставним майном, Управління
моніторингу ризиків, Управління реструктуризації, Управління роботи з проблемною
заборгованістю.
• Департамент управління ризиками кредитного портфелю, що включає Управління
інтеграції ризиків та звітності та Управління аналізу та адміністрування кредитного портфелю.
Керівником Блоку управління ризиками ПАТ "Укрсоцбанк" є Директор з ризиків, який
підпорядковується безпосередньо Першому заступнику Голови Правління – Генеральному
менеджеру ПАТ "Укрсоцбанк" та Директору з ризиків Bank Austria, що є материнською
компанією для ПАТ "Укрсоцбанк".
Директор з ризиків є членом Правління ПАТ "Укрсоцбанк", Комітету з питань управління
активами та пасивами ПАТ "Укрсоцбанк" (КУАП), Кредитно-Інвестиційного Комітету ПАТ
"Укрсоцбанк" (КІК).
До основних функцій Блоку управління ризиками належать:
• забезпечення проведення кількісної та якісної оцінки ризиків, на які наражається ПАТ
"Укрсоцбанк" або які можуть надалі з’явитися в його діяльності;
• розроблення та подання на затвердження Правління ПАТ "Укрсоцбанк" методик оцінки
ризиків, в тому числі з урахуванням стандартів материнської компанії;

• розроблення інфраструктури для отримання даних від інших систем, створення
системи для автоматизованого ведення та оброблення бази даних щодо ризиків, а також для
забезпечення безперервного моніторингу й оцінки різних ризиків;
• розроблення та актуалізація засобів аналізу ризиків і методик для нових та діючих
моделей, у тому числі їх бек-тестування;
• накопичення спостережень (історичних даних) для порівняльного аналізу;
• здійснення моніторингу даних щодо позицій та цін, ризикових позицій;
• ідентифікація і моніторинг порушення лімітів;
• аналіз можливих сценаріїв;
• оцінка заставного майна;
• моніторинг кредитного портфелю та формування резервів;
• робота з проблемною заборгованістю;
• підготовка аналізу ризикових позицій і звітування щодо них КУАП або Правлінню ПАТ
"Укрсоцбанк" (або, у разі потреби, Спостережній раді ПАТ "Укрсоцбанк");
• на основі проведеного аналізу величини ризиків ПАТ "Укрсоцбанк" та всіх факторів, які
можуть призводити до її зниження (страхування, хеджування тощо), а також рівня розвитку
систем управління конкретними ризиками, надання рекомендацій на розгляд КУАП або
Правління щодо подальшої тактики роботи з цими ризиками, у тому числі за допомогою
встановлення лімітів та інших обмежень, аж до заборони проведення операції;
• надання рекомендацій Спостережній раді і Правлінню щодо потрібних вимог до
капіталу з метою покриття неочікуваних збитків і збитків, пов’язаних з ризиками, виявленими
(ідентифікованими) і виміряними кількісно з використанням методики найгіршого сценарію;
• надання допомоги Спостережній раді і Правлінню у розробленні і впровадженні політик,
положень і процедур з управління ризиками.

Розділ III. Інформація про господарську діяльність емітента
За переліком видів діяльності, які здійснює банк, та груп клієнтів, що ними користуються,
а також сферами застосування залучених ресурсів, ПАТ “Укрсоцбанк” є універсальною
кредитно-фінансовою установою, що входить в міжнародну UniCredit Group та має всі
необхідні ліцензії на здійснення фінансової діяльності:
- приймання вкладів (депозитів) від юридичних і фізичних осіб;
- відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів і банків-кореспондентів, у тому числі
переказ грошових коштів з цих рахунків за допомогою платіжних інструментів та зарахування
коштів на них;
- розміщення залучених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик;
а також такі операції та угоди:
- надання гарантій і поручительств та інших зобов'язань від третіх осіб, які передбачають
їх виконання у грошовій формі;
- придбання права вимоги на виконання зобов'язань у грошовій формі за поставлені
товари чи надані послуги, приймаючи на себе ризик виконання таких вимог та прийом
платежів (факторинг);
- лізинг;
- послуги з відповідального зберігання та надання в оренду сейфів для зберігання
цінностей та документів;
- випуск, купівлю, продаж і обслуговування чеків, векселів та інших оборотних платіжних
інструментів;
- випуск банківських платіжних карток і здійснення операцій з використанням цих карток;
- надання консультаційних та інформаційних послуг щодо банківських операцій.
Крім того, відповідно до письмового дозволу Національного банку України, банк здійснює
наступні операції:
- операції з валютними цінностями;
- емісію власних цінних паперів;
- організацію купівлі та продажу цінних паперів за дорученням клієнтів;
- здійснення операцій на ринку цінних паперів від свого імені (включаючи андеррайтинг);
- здійснення інвестицій у статутні фонди та акції інших юридичних осіб;

- здійснення випуску, обігу, погашення (розповсюдження) державної та іншої грошової
лотереї;
- перевезення валютних цінностей та інкасацію коштів;
- операції за дорученням клієнтів або від свого імені:
- з інструментами грошового ринку;
- з інструментами, що базуються на обмінних курсах та відсотках;
- з фінансовими ф'ючерсами та опціонами;
- довірче управління коштами та цінними паперами за договорами з юридичними та
фізичними особами;
- депозитарну діяльність зберігача цінних паперів;
- діяльність з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів.
Основні продукти для корпоративних клієнтів:
• кредитні;
• вексельні;
• факторинг;
• фінансування міжнародної торгівлі та документарні операції;
• розрахунки та платежі;
• депозитні;
• послуги фінансовим установам.
Було розроблено для впровадження з початку 2011р. два нові кредитні продукти:
• «Кредити (транші) на поповнення обігових коштів клієнтам сегментів “LARGE CORP” та
“INTERNATIONAL” за цінами поточного грошового ринку».
• «Відновлювальні кредитні лінії (транші) на поповнення обігових коштів корпоративних
клієнтів – «КОРОТКІ ГРОШІ».
КРЕДИТУВАННЯ
ПАТ «Укрсоцбанк» пропонує широкий ряд кредитних продуктів, розроблених для
задоволення потреб клієнтів корпоративного бізнесу з урахуванням тривалого досвіду роботи
та міжнародного досвіду Unicredit Group.
Для організації комплексного фінансування банк пропонує укладання генеральних
договорів про фінансування підприємства, які передбачають надання широкого спектру
послуг, а саме: разові кредити, овердрафт та кредитні лінії, операції з векселями, факторинг
та інші.
Перелік послуг:
• Овердрафтна лінія.
• Кредитна лінія на поповнення обігових коштів.
• «КОРОТКІ ГРОШІ» – новий кредитний продукт створений спеціально для клієнтів, які
мають виробничий цикл з коротким періодом обертання обігових коштів та відмінними
фінансовими показниками. Надається у формі коротких траншів, при цьому вартість таких
кредитів є значно нижчою, ніж у звичайної кредитної лінії, оскільки ціна формується в
залежності від стану фінансового ринку.
• Кредит проти депозиту.
• Авто в кредит.
• Кредит на придбання сільгосптехніки.
• Кредит на комерційну нерухомість.
• Інвестиційні кредити.
• Проектне фінансування.
• Кредити під забезпечення ПДВ-ОВДП – кредитування під забезпечення облігаціями
внутрішньої державної позики (ОВДП), що випущені для відшкодування сум податку на додану
вартість (ПДВ).
ВЕКСЕЛЬНІ ПОСЛУГИ
ПАТ «Укрсоцбанк» пропонує широкий ряд вексельних послуг. Вексель – фінансовий
інструмент для упорядкування ділових стосунків між партнерами та задоволення потреби
підприємства в ліквідних обігових коштах.
ФАКТОРИНГ
ПАТ «Укрсоцбанк» є лідером на Українському ринку факторингу, пропонуючи своїм
клієнтам найбільш широку в Україні лінійку продуктів як внутрішнього, так і міжнародного
факторингу, які відповідають високим світовим стандартам. ПАТ «Укрсоцбанк» – єдиний в

Україні банк, який є членом FCI – найбільшої факторингової асоціації світу, через яку
здійснюється близько 80% світових обсягів міжнародного факторингу.
Факторинг – це унікальний комплекс рішень, що дозволяє максимально підвищити
ефективність ведення бізнесу та отримати додаткові переваги від обслуговування
дебіторської заборгованості банком.
Комплекс факторингового обслуговування містить:
- управління дебіторською заборгованістю;
- облік дебіторської заборгованості;
- беззаставне фінансування;
- кредитне покриття;
- інформаційно-аналітичне забезпечення;
- юридичні консультації.
На сьогоднішній день загальний обсяг по операціях внутрішнього факторингу в ПАТ
«Укрсоцбанк» склав понад 12 млрд. грн, а по операціях міжнародного факторингу – понад 50
млн. євро. ПАТ «Укрсоцбанк» має досвід роботи з більш ніж 4000 дебіторами, співробітництво
зі всіма провідними Українськими торговими мережами. Банк співпрацює з факторамипартнерами з 15 країн, зокрема Німеччини, Китаю, Польщі, Росії, Румунії, Туреччини та ін.
ФІНАНСУВАННЯ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ ТА ДОКУМЕНТАРНІ ОПЕРАЦІЇ
Комплекс послуг для підприємств, які широко використовують при розрахунках з
партнерами документарні операції, особливо при здійснені зовнішньоекономічної діяльності
чи приймають участь в тендерних торгах.
Перелік послуг:
• Фінансування міжнародної торгівлі;
• Фінансування імпорту;
• Фінансування експорту;
• Структуроване торгове фінансування;
• Фінансування проектів під гарантії ЕКА;
• Документарні акредитиви;
• Банківські гарантії;
• Документарне інкасо.
РОЗРАХУНКИ ТА ПЛАТЕЖІ
Послуги з управління грошовими потоками дозволяють ефективно організовувати
фінансові потоки великих компаній з різним ступенем розгалуженості філіальної мережі.
Перелік послуг:
• Поточні рахунки та платежі;
• Обслуговування кредитів від нерезидентів;
• Касові операції та інкасація;
• Послуги CASH MANAGEMENT (ряд технологічних рішень в галузі організації та
контролю грошових потоків в рамках групи пов’язаних підприємств, в т. ч. з іноземним
капіталом)
• Сервіси для моніторингу – здійснюються у формі консолідованої виписки, виписки у
форматі SWIFT MT 940, спеціального модулю «Інтернет-Клієнт-банк», МУЛЬТИКЛІЄНТ
• Управління ліквідністю: консолідація грошових коштів (Cash Pooling) – забезпечує
можливість централізованого управління залишками на поточних рахунках, відкритих по
системі ПАТ "Укрсоцбанк"; продукт «Системний клієнт» (Notional pooling) – призначено для
підвищення дохідності грошових залишків групи компаній, які тимчасово знаходяться на
поточних рахунках регіональних підрозділів або пов’язаних підприємств в ПАТ "Укрсоцбанк".
ДЕПОЗИТИ
ПАТ "Укрсоцбанк" пропонує ефективне використання тимчасово вільних коштів.
Перевагами є можливість надання індивідуальних умов депозитного обслуговування:
• індивідуальні строки повернення коштів;
• індивідуальний механізм визначення бази нарахування доходу;
• лояльний підхід до порядку перегляду процентних ставок та зміну початкових умов
договору;
• індивідуальні відсоткові ставки.
ПЕРЕЛІК ПОСЛУГ:

• ROLL-OVER – продукт створено для клієнтів, яким зручно мати депозити без обмежень
по строках, оскільки їх кошти вивільняються з бізнес-обороту на короткі проміжки часу.
• Непоповнювальний – класичний депозит, створений для зберігання та примноження
коштів протягом певного періоду часу.
• Поповнювальний – зручний депозит для клієнтів, які протягом дії договору мають
можливість поповнювати суму депозиту.
• «Системний клієнт» – продукт створено для клієнтів з успішним бізнесом, які мають
декілька поточних рахунків в банку або контролюють окремі підприємства (дочірні компанії)
свого бізнесу, які також відкрили поточні рахунки в банку
• Квартальний – продукт передбачений для клієнтів – великих компаній зі стабільним та
розвинутим бізнесом, діяльність яких чітко прогнозована та не передбачає значних змін
найближчим часом.
Також продуктовий ряд ПАТ "Укрсоцбанк" та мережа спрямовані на задоволення
фінансових потреб масового ринку, заможних громадян, статусних Private-клієнтів, приватних
підприємців, юридичних осіб всіх рівнів - від мікро-бізнесу до крупних корпорацій.
Від моменту свого створення, ПАТ «Укрсоцбанк» з року в рік неухильно і послідовно йде
до досягнення поставленої мети – побудови універсального фінансового інституту. Упродовж
всієї своєї діяльності ПАТ "Укрсоцбанк" динамічно розвивався, орієнтуючись на створення
широкої мережі продажів, розширення продуктового ряду для корпоративних і приватних
клієнтів, впровадження передових банківських технологій та створення ефективної системи
керування.
Традиційно велика увага приділяється якості обслуговування клієнтів та розширенню
мережі продажів.
ПАТ "Укрсоцбанк" надає послуги підприємствам та організаціям різних галузей економіки
(зокрема: будівництво, оптова торгівля, роздрібна торгівля та готельний бізнес, операції з
нерухомим майном, сільське господарство та харчова промисловість, машинобудування,
металургія, інше), державним органам та фізичним особам. Ці послуги включають надання
позик клієнтам, залучення депозитів, інвестиції у цінні папери, здійснення платежів на
території України і за кордон та обмін валют.
Головним джерелом доходів банку є процентні доходи, які отримуються від:
• кредитування населення, підприємств і організацій;
• розміщення коштів на міжбанківському ринку;
• операцій з цінними паперами.
Головним джерелом процентних доходів ПАТ "Укрсоцбанк" були і залишаються доходи
від кредитів наданих клієнтам, які на 01.04.2011 року склали 37 163 млн. грн. та за якими
отримано процентних доходів в сумі 1 156 млн.грн. (95% всіх процентних доходів).
Найбільшу питому вагу в кредитному портфелі ПАТ "Укрсоцбанк" (51%) становлять
позики, надані населенню. За станом на 01.04.2011 року обсяг кредитів наданих населенню
становив 19 122 млн.грн., за якими отримано процентних доходів в сумі 500 млн.грн. Кредити
надані підприємствам і організаціям за станом на 01.04.2011 року становили 18 041 млн.грн.,
за якими отримано процентних доходів в сумі 656 млн.грн.
Процентні доходи від розміщення коштів на міжбанківському ринку та операцій з цінними
паперами складали 5% всіх процентних доходів та становили на 01.04.2011 року відповідно 35
млн.грн. та 25 млн.грн.
Іншим джерелом доходів ПАТ "Укрсоцбанк" є комісійні доходи (за станом на 01.04.2011
року становили 147 млн.грн. або 16% операційного доходу), які отримуються від:
• платіжних послуг;
• операцій з цінними паперами;
• операцій з іноземною валютою та банківськими металами;
• кредитного обслуговування;
• позабалансових операцій;
• послуг страхування та факторингу.
Головним джерелом комісійних доходів банку (80% всіх комісій) є доходи від надання
платіжних послуг, які на 01.04.2011 року становили 117 млн.грн. Іншими вагомими джерелами
комісійних доходів ПАТ "Укрсоцбанк" є: комісійні доходи від послуг страхування та факторингу
(9 млн.грн., або 6% комісій) та комісійні доходи від кредитного обслуговування населення та
підприємств і організацій (8,7 млн.грн, або 6% комісій).

ПАТ "Укрсоцбанк" продовжує працювати у всіх регіонах України через широку мережу
відділень та альтернативних каналів продажів. Мережа відділень станом на 01.04.11
становила 434 точки. На кінець звітного періоду ПАТ "Укрсоцбанк" збільшив кількість власних
банкоматів до 1138, залів самообслуговування до 137. Також ПАТ "Укрсоцбанк" збільшив
об’єднану мережу АТМ з банками-партнерами до більше ніж 9 тис. АТМ по всій Україні (також
входить до об’єднаної мережі банкоматів 18 банків по всьому світу). У 1 кварталі 2011 р. ПАТ
"Укрсоцбанк" запустив новий корпоративний сайт http://www.usb.com.ua, через який можна
зробити заявку на ряд продуктів.
Протягом першого кварталу кількість активних індивідуальних клієнтів ПАТ "Укрсоцбанк"
збільшилась на 40 тис., а мікро- та малого бізнесу – на 3 тис. Загалом ПАТ "Укрсоцбанк"
працює зі значною кількістю клієнтів в роздрібному сегменті; ПАТ "Укрсоцбанк" обслуговує
більше 1 млн. приватних осіб та понад 90 тис. представників мікро- та малого бізнесу.
Найвагомішими корпоративними клієнтами ПАТ "Укрсоцбанк" є: ТОВ "Епіцентр К", ЗАТ
"ІСА Прайм Девелопментс", ТзОВ "ТД "Континіум-Галичина", ТОВ "ЕКО", ТОВ "Тройка Діалог
Україна", ЗАТ "Дружба народів Нова", ЗАТ "Київстар ДЖ.ЕС.ЕМ.", ТОВ "Кернел-Трейд",
Компанія "Булєвард Холдінгз Лімітед".
Протягом звітного періоду ПАТ "Укрсоцбанк" не отримував нові ліцензії, не було
необхідності в продовженні терміну дії ліцензій (всі ліцензії є чинними), не було анульовано
жодної ліцензії.
ПАТ "Укрсоцбанк" протягом звітного періоду не набував права інтелектуальної власності.
ПАТ "Укрсоцбанк" протягом звітного періоду вів активну політику щодо маркетингових
досліджень та впровадженню рекомендацій на основі їх результатів. В першому кварталі ПАТ
"Укрсоцбанк" провів ряд досліджень, спрямованих на інформаційну підтримку роботи
роздрібного бізнесу протягом поточного року. Було проведено ряд досліджень для розвитку
каналів продажів і послуг ПАТ "Укрсоцбанк" та підвищення якості обслуговування клієнтів, а
саме:
- дослідження методом фокус-груп цільових груп населення,
- ряд «кабінетних» досліджень з аналізу первинних та вторинних даних.
- було проведено підготовчий етап для всеукраїнського опитування населення щодо
питань споживчої поведінки, відношення до банку та банківських послуг.
- було проведено підготовку чергової хвилі дослідження, спрямованого на вивчення
задоволеності клієнтів банку рівнем обслуговування.
- було запущено чергову хвилю дослідження „Mystery shopping” щодо якості
обслуговування клієнтів роздрібного бізнесу.
Крім того ПАТ "Укрсоцбанк" проводив дослідження та моніторинги конкурентного
середовища – для покращення існуючих та впровадження нових сервісів – на разовій та
регулярній основі. Результати досліджень використовуються при розробці нових пропозицій
для клієнтів, а також допомагають покращувати продукти та сервіси для клієнтів, з метою
максимального задоволення їх потреб.
Протягом 1-го кварталу 2011 року ПАТ "Укрсоцбанк" здійснено капітальних інвестицій в
сумі 88,6 млн.грн., в т.ч.
• програмне забезпечення – 49,3 млн.грн.;
• нерухомість – 12,9 млн.грн.;
• обладнання – 6,9 млн.грн.;
• комп’ютерне обладнання – 4,3 млн.грн.;
• АТМ/POS – термінали – 10,7 млн.грн.;
• автомобілі та транспортні засоби – 2,3 млн.грн.;
• меблі та обладнання – 1,4 млн.грн.;
• інші матеріальні цінності та активи – 0,8 млн.грн.
Щодо інвестицій в цінні папери, то ПАТ "Укрсоцбанк" було придбано депозитні
сертифікати НБУ на суму 280 000 тис. грн., ОВДП - на суму 71 877 тис. грн., облігації
вітчизняних підприємств на суму 104 600 тис. грн.
Розділ IV. Інформація про основні засоби емітента
До основних засобів відносяться матеріальні активи, які банк утримує з метою
використання їх у процесі своєї діяльності, надання послуг, здавання в лізинг (оренду) іншим

особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк
корисного використання (експлуатації) яких більше одного року та вартість яких (з
урахуванням ПДВ) за одиницю або комплект становить 1000,00 грн. і більше. Одиницею обліку
основних засобів є окремий інвентарний об’єкт основних засобів.
Вартість усіх основних засобів підлягає амортизації (крім вартості землі і незавершених
капітальних інвестицій). Земля – це актив, за яким не нараховується амортизація, оскільки
строк його використання практично не обмежений. Амортизація не нараховується, якщо
балансова вартість необоротних активів дорівнює їх ліквідаційній вартості.
При визначенні строку корисного використання (експлуатації) основних засобів
враховується наступне:
– очікуване використання ПАТ "Укрсоцбанк" об’єкта необоротних активів з урахуванням
його потужності або продуктивності,
– строки корисного використання подібних активів,
– фізичний та моральний знос, що передбачається,
– правові або інші подібні обмеження щодо строків використання об’єкта та інші фактори.
Строк корисного використання (експлуатації) об’єкта основних засобів переглядається
ПАТ "Укрсоцбанк" в разі зміни очікуваних економічних вигод від його використання та
наприкінці кожного фінансового року.
В ПАТ “Укрсоцбанк” нарахування амортизації здійснюється виходячи зі строків корисного
використання окремих груп основних засобів і нематеріальних активів, згрупованих за кодами
ДК 013-97 та кодами, призначеними для аналітичного обліку в системі ПАТ "Укрсоцбанк".
Строки корисного використання на службові будівлі, житло та інші будівлі
встановлюються у межах від 25 до 50 років.
Вартість основних засобів станом на 01.04.2011 р. в розрізі груп основних засобів
наведена в Узагальнених даних квартальної інформації (Інформація про основні засоби
емітента (за зазалишковою вартістю)).
Всього первісна вартість та знос всіх основних засобів в розрізі груп на звітну дату
складають:
По 1 групі основних засобів «Службові будівлі, житло, інші будівлі, лінії та вузли зв’язку”
первісна вартість станом на 01.04.2011 склала 3 717 800 тис. грн., знос – 1 005 886 тис. грн.;
По 2 групі основних засобів «Машини та обладнання» первісна вартість станом на
01.04.2011 склала 517 898 тис. грн., знос – 307 112 тис. грн.;
По 3 групі основних засобів «Транспортні засоби» первісна вартість станом на
01.04.2011 склала 37 480 тис. грн., знос – 23 726 тис. грн.;
По 4 групі основних засобів «Інструменти, прилади, інвентар, меблі, інші ОС» первісна
вартість станом на 01.04.2011 склала 67 711 тис. грн., знос –37 243 тис. грн.
Витрати на поточний ремонт основних засобів станом на 01.04.2011 склали - 1 307 тис.
грн., що порівняно з аналогічним періодом року, що передував звітному, збільшились на 275
тис грн.
Витрати на капітальний ремонт основних засобів станом на 01.04.2011 склали - 11 тис.
грн., що порівняно з аналогічним періодом року, що передував звітному, збільшились на 2 тис
грн.
Основні засоби, які були надані в заставу, станом на 01.04.2011 на балансі Банку –
відсутні.
Первісна вартість повністю амортизованих основних засобів станом на 01.04.2011
склала – 126 212 тис. грн.
Основні засоби, що тимчасово не використовуються, основні засоби, які вилучені з
експлуатації для продажу, основні засоби, отримані за рахунок цільового фінансування,
станом на звітну дату, на балансі Банку – відсутні.
За звітний період переоцінка основних засобів не здійснювалася.
Станом на 01.04.2011 р. в ПАТ „Укрсоцбанк” обсяг незавершених капітальних інвестицій:
- за напрямком «Реконструкція» складає 70 665,54 тис. грн., в т.ч. кошти на викуп
приміщень для відкриття нових та зміни місця знаходження відділень – 42 575,05 тис. грн.;
- за напрямком «Капітальний ремонт» складає 19 437,41 тис. грн.
Авансові платежі здійснюються відповідно до умов договорів підряду.
Розділ V. Інформація про працівників емітента

Облікова чисельність працівників ПАТ "Укрсоцбанк" станом на 01.04.2011 року складає
8710 чоловік. Кількість працівників, які працюють у філіях, станом на 01.04.2011 року складає
7381 чоловік. Кількість працівників, які працюють за сумісництвом, станом на 01.04.2011 року
скаладає 29 чоловік, а ті, які працюють на умовах неповного робочого часу - 129 чоловік. Фонд
оплати праці за 1 квартал 2011 року склав 93 758 тис. грн.
Зміна чисельності працівників протягом 1 кварталу 2011 року не є суттєвою для ПАТ
"Укрсоцбанк".
У ПАТ "Укрсоцбанк" відсутні правочини чи зобов"язання, що стосуються можливості
участі працівників ПАТ "Укрсоцбанк" у його статутному капіталі.

Розділ VІ. Основні дані про органи та посадових осіб емітента
Протягом звітного періоду змін в компетенції органів ПАТ "Укрсоцбанк" не відбулося.
Відповідно до Статуту ПАТ "Укрсоцбанк" органами управлiння є:
1. Загальнi Збори Акцiонерiв;
2. Спостережна Рада;
3. Правлiння.
Вищим органом ПАТ "Укрсоцбанк" є Загальнi Збори Акцiонерiв, якi скликаються не рiдше
одного разу на рiк.
У Загальних Зборах Акцiонерiв мають право брати участь особи, включенi до перелiку
акцiонерiв, якi мають право на таку участь, або їх представники. Члени Правлiння та iншi
запрошенi посадовi особи, якi не є акцiонерами ПАТ "Укрсоцбанк", а також представники
аудитора ПАТ "Укрсоцбанк" мають право брати участь у Загальних Зборах Акцiонерiв без
права голосу.
Загальнi збори можуть вирiшувати будь-якi питання дiяльностi ПАТ "Укрсоцбанк". До
виключної компетенцiї Загальних Зборiв Акцiонерiв належить:
1) визначення основних напрямiв дiяльностi ПАТ "Укрсоцбанк" та затвердження звiтiв
про їх виконання;
2) внесення змiн та доповнень до статуту ПАТ "Укрсоцбанк";
3) прийняття рiшення про анулювання викуплених акцiй;
4) прийняття рiшення про змiну типу товариства;
5) прийняття рiшення про розмiщення акцiй;
6) прийняття рiшення про збiльшення статутного капiталу ПАТ "Укрсоцбанк";
7) прийняття рiшення про зменшення статутного капiталу ПАТ "Укрсоцбанк";
8) прийняття рiшення про дроблення або консолiдацiю акцiй;
9) затвердження положень про Загальнi Збори Акцiонерiв, Спостережну Раду, Правлiння
та Ревiзiйну Комiсiю ПАТ "Укрсоцбанк", а також внесення змiн до них;
10) затвердження рiчних результатiв дiяльностi ПАТ "Укрсоцбанк", в тому числi його
рiчного звiту, а також рiчних результатiв дiяльностi його дочiрнiх пiдприємств;
11) розподiл прибутку i збиткiв ПАТ "Укрсоцбанк";
12) прийняття рiшення про викуп ПАТ "Укрсоцбанк" розмiщених ним акцiй;
13) прийняття рiшення про форму iснування акцiй;
14) затвердження розмiру рiчних дивiдендiв;
15) прийняття рiшень з питань порядку проведення Загальних Зборiв Акцiонерiв;
16) обрання членiв Спостережної Ради, затвердження умов цивiльно-правових або
трудових договорiв, що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання
особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами
Спостережної Ради;
17) прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Спостережної Ради;
18) обрання голови та членiв Ревiзiйної Комiсiї, прийняття рiшення про дострокове
припинення їх повноважень;
19) затвердження висновкiв та звiтiв Ревiзiйної Комiсiї та зовнiшнього аудитора;
20) прийняття рiшення про видiл, припинення та лiквiдацiю ПАТ "Укрсоцбанк", обрання
лiквiдацiйної комiсiї, затвердження порядку та строкiв лiквiдацiї, порядку розподiлу мiж
акцiонерами майна, що залишається пiсля задоволення вимог кредиторiв, i затвердження
лiквiдацiйного балансу, крiм передбачених законом випадкiв;

21) прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Спостережної Ради, звiту Правлiння,
звiту Ревiзiйної Комiсiї;
22) затвердження принципiв (кодексу) корпоративного управлiння ПАТ "Укрсоцбанк";
23) обрання комiсiї з припинення ПАТ "Укрсоцбанк";
24) прийняття рiшень про вчинення будь-якого Значного Правочину, якщо ринкова
вартiсть майна або послуг, що є його предметом, перевищує 5 (П'ять) вiдсоткiв вартостi
активiв ПАТ "Укрсоцбанк", за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi;
25) розмiщення iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що перевищує 5 (П'ять)
вiдсоткiв вартостi активiв ПАТ "Укрсоцбанк";
26) прийняття рiшення про вчинення правочину, щодо якого є заiнтересованiсть, крiм
випадкiв, встановлених чинним законодавством України, якщо бiльшiсть членiв Спостережної
Ради є особами, заiнтересованими у вчиненнi такого правочину;
27) затвердження умов договору про передачу повноважень лiчильної комiсiї
депозитарiю.
До виключної компетенцiї Загальних Зборiв Акцiонерiв також можуть бути вiднесенi iншi
повноваження згiдно iз вимогами чинного законодавства України.
Спостережна Рада – колегiальний орган управлiння, який здiйснює захист прав
акцiонерiв ПАТ "Укрсоцбанк" i в межах компетенцiї, визначеної статутом та законодавством
України, контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння. Спостережна Рада обирається строком
на 3 (Три) роки з числа фiзичних осiб, якi мають повну дiєздатнiсть та є акцiонерами ПАТ
"Укрсоцбанк" або їх представниками.
Кiлькiсний склад Спостережної Ради встановлюється Загальними Зборами Акцiонерiв,
але в будь-якому випадку кiлькiсть таких членiв не може бути менша за 3 (Трьох).
Голова Спостережної Ради обирається Загальними Зборами Акцiонерiв з помiж членiв
Спостережної Ради. Спостережна Рада має право обирати зi свого складу Заступника Голови
Спостережної Ради.
До компетенцiї Спостережної Ради належить вирiшення питань, передбачених
законодавством України, статутом ПАТ "Укрсоцбанк", а також переданих на вирiшення
Спостережної Ради Загальними Зборами Акцiонерiв. До виключної компетенцiї Спостережної
Ради належить:
1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання,
пов'язанi з дiяльнiстю ПАТ "Укрсоцбанк", затвердження яких не вiднесено до виключної
компетенцiї Загальних Зборiв Акцiонерiв;
2) затвердження Положення про Службу внутрiшнього аудиту ПАТ "Укрсоцбанк";
3) пiдготовка порядку денного Загальних Зборiв Акцiонерiв, прийняття рiшення про дату
їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами
позачергових Загальних Зборiв Акцiонерiв;
4) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних Зборiв
Акцiонерiв на вимогу акцiонерiв, Правлiння, Ревiзiйної Комiсiї та в iнших випадках,
передбачених чинним законодавством України;
5) прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених ПАТ
"Укрсоцбанк" акцiй;
6) прийняття рiшення про розмiщення ПАТ "Укрсоцбанк" iнших цiнних паперiв, крiм акцiй,
на суму, що не перевищує 5 (П'ять) вiдсоткiв вартостi активiв ПАТ "Укрсоцбанк";
7) прийняття рiшення про викуп розмiщених ПАТ "Укрсоцбанк" iнших, крiм акцiй, цiнних
паперiв;
8) затвердження ринкової вартостi майна у передбачених законодавством України
випадках;
9) обрання (призначення) та вiдкликання повноважень (звiльнення) Голови, Першого
заступника Голови та iнших членiв Правлiння;
10) здiйснення контролю за дiяльнiстю Правлiння, у тому числi прийняття рiшення про
погодження рiшень Правлiння з наступних питань:
- затвердження бiзнес-плану та рiчного бюджету ПАТ "Укрсоцбанк";
- затвердження бюджету витрат, iнвестицiй та ресурсiв ПАТ "Укрсоцбанк";
- затвердження плану розвитку мережi фiлiй ПАТ "Укрсобанк";
- встановлення параметрiв прийнятних загальноринкових та кредитних ризикiв, полiтики
та керiвних принципiв ПАТ "Укрсоцбанк";

- вчинення правочину, якщо ринкова вартiсть майна (робiт, послуг), що є його предметом
(включаючи майновi права, активи та бiзнес будь-якого виду тощо), перевищує 500 000
(П'ятсот тисяч) Євро (або еквiвалент в iншiй валютi). Iснуюче обмеження не застосовується до
банкiвських операцiй, що здiйснюються ПАТ "Укрсоцбанк";
- значнi змiни у дiяльностi ПАТ "Укрсоцбанк", значнi внутрiшнi змiни чи реструктуризацiя
ПАТ "Укрсоцбанк", включаючи вiдкриття, закриття, об'єднання структур першого рiвня звiтностi
Головного офiсу ПАТ "Укрсоцбанк";
- вiдкриття та закриття (i) фiлiй та (ii) представництв за кордоном, за виключенням
вiдкриття, реорганiзацiї, закриття безбалансових вiддiлень, затвердження положень про них,
визначення їх органiзацiйної структури та кiлькiсного складу;
- затвердження кредитних правил та лiмiтiв ПАТ "Укрсоцбанк";
11) затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, якi укладатимуться з
членами Правлiння, встановлення розмiру їх винагороди (умов матерiального стимулювання);
12) прийняття рiшення про притягнення до матерiальної чи дисциплiнарної
вiдповiдальностi членiв Правлiння та Голови Правлiння;
13) прийняття рiшення про вiдсторонення Голови Правлiння вiд виконання його
повноважень та обрання (призначення) та вiдкликання повноважень (звiльнення) особи, яка
тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння;
14) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв ПАТ "Укрсоцбанк";
15) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком передбачених законодавством України
випадкiв;
16) обрання аудитора ПАТ "Укрсоцбанк" та визначення умов договору, що
укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
17) встановлення порядку проведення ревiзiй та контролю за фiнансово-господарською
дiяльнiстю ПАТ "Укрсоцбанк";
18) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв,
порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах встановленого законодавством України
граничного строку;
19) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про
проведення Загальних Зборiв Акцiонерiв та мають право на участь у Загальних Зборах
Акцiонерiв;
20) прийняття рiшення про участь ПАТ "Укрсоцбанк" в iнших пiдприємствах, установах та
органiзацiях, в тому числi у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, а також
прийняття рiшення про заснування iнших юридичних осiб. При цьому пряма чи
опосередкована участь ПАТ "Укрсоцбанк" у капiталi будь-якого пiдприємства, установи чи
органiзацiї не повинна перевищувати 15 (П'ятнадцять) вiдсоткiв капiталу ПАТ "Укрсоцбанк", а
сукупнi iнвестицiї ПАТ "Укрсоцбанк" не повиннi перевищувати 60 (Шiстдесят) вiдсоткiв капiталу
ПАТ "Укрсоцбанк" у випадках, передбачених чинним законодавством України;
21) вирiшення питань, передбачених законодавством України, в разi злиття, приєднання,
подiлу, видiлу або перетворення ПАТ "Укрсоцбанк";
22) прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна
або послуг, що є предметом такого правочину, становить вiд 1 (Одного) до 5 (П'яти) вiдсоткiв
вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi ПАТ "Укрсоцбанк";
23) прийняття рiшення про (i) розпорядження майном та коштами ПАТ "Укрсоцбанк" на
суму, що перевищує 25 вiдсоткiв статутного капiталу ПАТ "Укрсоцбанк", а (ii) стосовно
проведення
кредитних
операцiй
здiйснення
кредитної
операцiї
з
одним
контрагентом/позичальником в сумi, що перевищує 25 вiдсоткiв регулятивного капiталу ПАТ
"Укрсоцбанк", та в iнших випадках, передбачених чинним законодавством України, коли
прийняття рiшень про проведення тих чи iнших кредитних операцiй вiднесено до виключної
компетенцiї Спостережної Ради Банку;
24) прийняття рiшення про вчинення правочину, щодо якого є заiнтересованiсть, крiм
випадкiв, встановлених статутом ПАТ "Укрсоцбанк" та чинним законодавством України, або
заборону його вчинення;
25) визначення ймовiрностi визнання ПАТ "Укрсоцбанк" неплатоспроможним внаслiдок
прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати
дивiдендiв або викупу акцiй;

26) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна ПАТ "Укрсоцбанк" та затвердження
умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
27) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних
паперiв ПАТ "Укрсоцбанк" або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що
укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
28) надсилання в порядку, передбаченому законодавством України, пропозицiй
акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй;
29) прийняття рiшення щодо покриття збиткiв;
30) прийняття рiшення щодо створення, реорганiзацiї та лiквiдацiї дочiрнiх пiдприємств,
фiлiй та представництв ПАТ "Укрсоцбанк", затвердження їх статутiв та положень;
31) прийняття рiшення щодо розмiру оплати послуг аудиторiв, а також виплат членам
Ревiзiйної Комiсiї;
32) в межах своєї компетенцiї має право прийняти рiшення з будь-яких питань дiяльностi
ПАТ "Укрсоцбанк", за винятком тих, якi згiдно iз Статутом ПАТ "Укрсоцбанк" вiднесено до
виключної компетенцiї Загальних Зборiв Акцiонерiв;
33) пiдготовка пропозицiй щодо питань, якi виносяться на Загальнi збори;
34) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Спостережної Ради
згiдно iз законодавством України або Статутом ПАТ "Укрсоцбанк".
Голова Спостережної Ради здiйснює керiвництво на засiданнях Спостережної Ради та в
цiлому здiйснює контроль над належним та ефективним виконанням своїх функцiй
Спостережною Радою.
Черговi засiдання Спостережної Ради скликається Головою Спостережної Ради
щонайменше 4 (Чотири) рази на рiк. Позачерговi засiдання Спостережної Ради скликаються за
iнiцiативою Голови Спостережної Ради або на вимогу будь-якого iншого члена Спостережної
Ради, на вимогу Ревiзiйної Комiсiї, Правлiння або будь-якого члена Правлiння.
Виконавчим органом ПАТ "Укрсоцбанк" є Правлiння ПАТ "Укрсоцбанк", що здiйснює
управлiння поточною дiяльнiстю ПАТ "Укрсоцбанк", формування фондiв, необхiдних для
статутної дiяльностi ПАТ "Укрсоцбанк", та несе вiдповiдальнiсть за ефективнiсть роботи ПАТ
"Укрсоцбанк" згiдно з принципами та порядком, встановленими Статутом ПАТ "Укрсоцбанк",
рiшеннями Загальних Зборiв Акцiонерiв i Спостережної Ради, та дiє на пiдставi Положення про
Правлiння, що затверджуються Загальними Зборами Акцiонерiв ПАТ "Укрсоцбанк".
Засiдання Правлiння проводяться в мiру необхiдностi, але принаймнi 1 (Один) раз на
мiсяць. На засiданнях головує Голова Правлiння або член Правлiння обраний для
головування на такому засiданнi.
До складу Правлiння входять Голова, Перший заступник та iншi члени Правлiння. Члени
Правлiння обираються в кiлькостi вiд 3 (Трьох) до 7 (Семи) осiб.
До компетенцiї Правлiння належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом
поточною дiяльнiстю ПАТ "Укрсоцбанк", крiм питань, що належать до виключної компетенцiї
Загальних Зборiв Акцiонерiв та Спостережної Ради вiдповiдно до закону та статуту ПАТ
"Укрсоцбанк", зокрема:
1. вирiшення всiх питань дiяльностi ПАТ "Укрсоцбанк", за винятком тих, якi входять до
виключної компетенцiї Загальних Зборiв Акцiонерiв i Спостережної Ради, а також виконання
переданих йому Загальними Зборами Акцiонерiв i Спостережною Радою функцiй;
2. органiзацiя виконання рiшень Загальних Зборiв Акцiонерiв i Спостережної Ради,
попереднiй розгляд усiх питань, що виносяться на Загальнi Збори Акцiонерiв;
3. затвердження та/або внесення змiн та доповнень до положень, постанов, правил,
процедур та всiх iнших внутрiшнiх документiв ПАТ "Укрсоцбанк", за винятком тих, якi вiднесенi
до виключної компетенцiї Загальних Зборiв Акцiонерiв або Спостережної Ради;
4. вирiшення питань пiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї персоналу ПАТ "Укрсоцбанк";
5. розгляд питань органiзацiї роботи ПАТ "Укрсоцбанк" за рiзними напрямками його
дiяльностi, в тому числi питань, повноваження щодо розгляду яких переданi Правлiнню
Загальними Зборами Акцiонерiв та Спостережною Радою;
6. встановлення основних планових показникiв дiяльностi ПАТ "Укрсоцбанк" та їх
розподiл за фiлiями;
7. забезпечення органiзацiї облiку розповсюдження випуску цiнних паперiв вiдповiдно до
порядку, затвердженого Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;

8. в порядку та в строки, визначенi чинним законодавством України, надання
Нацiональному банку України iнформацiї, необхiдної для цiлей банкiвського нагляду;
9. визначення та затвердження органiзацiйної структури, кiлькiсного складу, системи
оплати працi та матерiального заохочення працiвникiв ПАТ "Укрсоцбанк", включаючи його
фiлiї та представництва;
10. створення та лiквiдацiя вiддiлень ПАТ "Укрсоцбанк", затвердження положень про них;
11. прийняття рiшень щодо списання за рахунок спецiальних резервiв активiв ПАТ
"Укрсоцбанк", визнаних безнадiйними вiдповiдно до чинного законодавства України, та в
порядку, визначеному внутрiшнiми документами ПАТ "Укрсоцбанк";
12. прийняття рiшень щодо будь-якого iншого питання дiяльностi ПАТ "Укрсоцбанк",
окрiм тих, що належать до виключної компетенцiї Загальних Зборiв та Спостережної Ради.
До компетенцiї Правлiння також належать наступнi питання, рiшення з яких пiдлягають
погодженню Спостережною Радою:
- затвердження бiзнес-плану та рiчного бюджету ПАТ "Укрсоцбанк";
- затвердження бюджету витрат, iнвестицiй та ресурсiв ПАТ "Укрсоцбанк";
- затвердження плану розвитку мережi фiлiй ПАТ "Укрсоцбанк";
- встановлення параметрiв прийнятних загальноринкових та кредитних ризикiв, полiтики
та керiвних принципiв ПАТ "Укрсоцбанк";
- вчинення правочину, якщо ринкова вартiсть майна (робiт, послуг), що є його предметом
(включаючи майновi права, активи та бiзнес будь-якого виду тощо), перевищує 500 000
(П'ятсот тисяч) Євро (або еквiвалент в iншiй валютi). Iснуюче обмеження не застосовується до
банкiвських операцiй, що здiйснюються ПАТ "Укрсоцбанк";
- значнi змiни у дiяльностi ПАТ "Укрсоцбанк", значнi внутрiшнi змiни чи реструктуризацiя
ПАТ "Укрсоцбанк", включаючи вiдкриття, закриття, об'єднання структур першого рiвня звiтностi
Головного офiсу ПАТ "Укрсоцбанк";
- вiдкриття та закриття (i) фiлiй та (ii) представництв за кордоном, за виключенням
вiдкриття, реорганiзацiї, закриття безбалансових вiддiлень, затвердження положень про них,
визначення їх органiзацiйної структури та кiлькiсного складу;
- затвердження кредитних правил та лiмiтiв ПАТ "Укрсоцбанк".
Щодо змін в персональному складі органів ПАТ "Укрсоцбанк", то 28 січня 2011 року було
отримано заяву від Федеріко Гідзоні - Заступника голови Спостережної Ради - про звільнення
з посади за власним бажанням з 12 лютого 2011 року.
Основні дані про посадових осіб емітента
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Джанотті
(Lorenzo
Gianotti)

член
Спостереж
ної Ради (1
рік)

1964 Вища

0

0

0

0

0

Начальник
Департаменту
бухгалтерськог
о обліку,
оподаткування
та участі в
акціонерному
0
капіталі
компаній
"УніКредит
Банк Австрія
АГ" (UniCredit
Bank Austria
AG)

-

член
Спостереж
ної Ради (1
рік)

1961 Вища

0

0

0

0

0

Член
Спостережних
Рад "і-Фабер
С.п.А." (i-Faber
0 S.p.A.), "СІА
ССБ" (SIA
SSB),
"УніКредит
Банк" (Росія)

-

член
Спостереж
ної Ради (1
рік)

1939 Вища

0

0

0

0

0

0 Журналіст

0

Начальник
підрозділу
корпоративних
продажів
Центру
0 корпоративног
о та
інвестиційного
банкінгу в ЦСЄ
(м. Відень,
Австрія)

0

Заступник
виконавчого
президента
0
УніКредит
Груп (UniCredit
Group)

0

член Ради
директорів
"УніКредит
0 Банк Австрія
АГ" (UniCredit
Bank Austria
AG)

0.0043

член
Наглядової
Ради ПрАТ
"ВДЦП" (код
ЄДРПОУ 35917889),
Голова
Наглядової
ради "Першого
всеукраїнськог
0 о бюро
кредитних
історій" (код
ЄДРПОУ 33691415),
Голова Ради
Асоціації
"Фондове
партнерство",
Перший віцепрезидент

Фабіо
Форнаролі
(Fabio Fornaroli)

член
Спостереж
ної Ради (1
рік)

Паскаль
Джамбой
(Pasquale
Giamboi)

-

член
Спостереж
ної Ради (1
рік)

Доріс Томанек
(Doris Tomanek)

член
Спостереж
ної Ради (1
рік)

Тимонькін
Борис
Владиславович

"УніКредит"
(UniCredit)

-

Голова
Правління
(10 років)

1961 Вища

1954 Вища

1956 Вища

1951 Вища

0

0

0

847730

0

0

0

0

0

0

0

847730

0

0

0

0.0067

Асоціації
"Український
кредитнобанківський
союз", член
Ради
директорів
Форуму
провідних
міжнародних
фінансових
установ
(недержавна
неприбуткова
організація)
Граціано Камелі
(Graziano
Cameli)

Перший
заступник
голови
Правління

1967 Вища

0

0

0

0

0

0 -

Побережний
Сергій
Миколайович

-

Начальник
департамен
ту нагляду
за
нормативн
оправовою
відповідніс
тю та
фінансовог
о
моніторинг
у

1964 Вища

0

0

0

0

0

0 -

Джакомо Волпі
(Giacomo Volpi)

Фінансови
й директор

1972 Вища

0

0

0

0

0

0 -

Георгі
Костадінов
Заманов (Georgi Kostadinov
Zamanov)

Директор з
ризиків

1970 Вища

0

0

0

0

0

0 -

Мауро Маскіо
(Mauro Maschio)

Директор
центру
роздрібног
о бізнесу

1969 Вища

0

0

0

0

0

0 -

Козаченко
Сергій
Олександрович

Директор
центру
корпоратив
ного
бізнесу

1971 Вища

0

0

0

0

0

0 -

0

Співголова з
питань
банкінгу,
фінансових
послуг та
групи
0
корпоративног
о управління,
компанія
"Перно і
Кремонезе/Раді
че і Череда"

0

член
Спостережної
ради та
Ревізійної
0 комісії "АК
"УніКредит
Банк Сербія"
(UniCredit Bank
Serbia JSC)

0

член Ревізійної
комісії
0 "УніКредит
Банк Чеська
республіка"

Марко Радіче
(Marco Radice)

-

-

Голова
Ревізійної
комісії

Хельмут Халлер
(Helmut Haller)

член
Ревізійної
комісії

Стефано Котіні
(Stefano Cotini)

член
Ревізійної
комісії

1957 Вища

1963 Вища

1951 Вища

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(UniCredit Bank
Czech republic)

У ПАТ "Укрсоцбанк" не існує опціонів з правом придбання посадовими особами акцій
ПАТ "Укрсоцбанк".
Федерiко Гiдзонi склав свої повноваження за власним бажанням з 12 лютого 2011 року
вiдповiдно до його заяви, отриманої банком з м. Мiлан (Iталiя) 28 сiчня 2011 року.

Дані про участь посадових осіб емітента в дочірніх/залежних підприємствах емітента

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

1

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

Посада в
емітента

3

Повне
найменування
дочірнього/
залежного
підприємства

4

Кількість акцій
Відсоток
дочірнього/
Відсоток, який
голосів у
Розмір частки
залежного
становлять
вищому органі
(паю) посадової
підприємства,
акції (частка,
дочірнього/
особи у
які можуть бути
пай) посадової
залежного
статутному
придбані
особи у
підприємства
(складеному,
посадовою
статутному
за акціями
пайовому)
особою в
(складеному, (часткою, паєм),
капіталі
результаті
пайовому)
що належать
дочірнього/
здійснення прав
капіталі
посадовій
залежного
за належними їй
дочірнього/
особі, у
підприємства
опціонами
залежного
загальній
емітента (грн)
дочірнього/
підприємства
кількості
залежного
голосів
підприємства*
5

6

7

8

Посадові особи ПАТ "Укрсоцбанк" не є учасниками (акціонерами) дочірніх підприємств
ПАТ "Укрсоцбанк".
Процедури банкрутства до суб'єктів підприємницької діяльності, в яких посадові особи
ПАТ "Укрсоцбанк" - резиденти були засновниками, учасниками чи посадовими особами, не
застосовувалися. Інформація про процедури банкрутства до суб'єктів підприємницької
діяльності, в яких посадові особи ПАТ "Укрсоцбанк" - нерезиденти були засновниками,
учасниками чи посадовими особами, відсутня.
Всі посадові особи ПАТ "Укрсоцбанк" не мають непогашеної судимості за злочини,
вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності.
Розділ VІІ. Інформація про засновників, учасників (акціонерів) та власників
істотної участі емітента
Відповідно до даних зведеного облікового реєстру власників цінних паперів станом на
01.04.11 загальна кількість акціонерів складала 15201 особу, з них: юридичні особи - 1723
особи, фізичні особи - 13478 осіб.

Власники істотної участі емітента станом на останнє число звітного періоду

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

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

1

2

Розмір частки (паю), що належить
власнику істотної участі

у прямому
володінні

через
афілійованих
осіб

разом

3

4

5

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

Відсоток
голосів у
вищому
органі
емітента
за
акціями
(часткою,
паєм),
що
належать
власнику
істотної
участі, у
загальній
кількості
голосів

6

7

Закрите
акціонерне
товариство
"Ферротрейд
Інтернешнл"

21659938

8781492502

0

8781492502

69.15

69.16

УніКредит Банк
Австрія АГ
(UniCredit Bank
Austria AG)

FN 105714p

3339888946

8781492502

12121381448

26.30

26.31

Розділ VІІІ. Інформація про правочини з власниками істотної участі, членами наглядової
ради або членами виконавчого органу, іншими афілійованими особами
Правочинів щодо цінних паперів з власниками істотної участі, членами Спостережної
Ради або членами Правління ПАТ "Укрсоцбанк", афілійованими особами ПАТ "Укрсоцбанк" у
звітному кварталі не укладав.

Розділ ІХ. Інформація про судові процеси, процедури досудового
врегулювання спору, виплати штрафних санкцій
ПАТ "Укрсоцбанк" у звітному періоді не мав судових процесів, процедур досудового
врегулювання спору, які включають вимоги на суму 10 або більше відсотків сумарних активів.
Справ про банкрутво у відношенні ПАТ "Укрсоцбанк" не порушувалися.
Судові процеси та процедури досудового врегулювання спору, у яких сторонами
виступають, з одного боку, ПАТ "Укрсоцбанк", а з іншого боку - посадові особи, або дочірні
підприємства, або афілійовані особи емітента, які переслідують у судовому спорі інтереси,
протилежні інтересам ПАТ "Укрсоцбанк" - відсутні.
Щодо справ з найбільшою сумою вимог, у яких ПАТ "Укрсоцбанк" виступав (виступає)
позивачем, відповідачем або третьою особою (а також стороною у справах про банкрутство),
є:
1. Позов про визнання банкрутом СТ «ЖБК»Авантаж». Заявлені кредиторські вимоги 167 926 712,11 грн. Дата відкриття провадження у справі - 06.12.2010 р., справа знаходиться
на розгляді у Господарському суді Харківської області. Сторонами є: Боржник: СТ
«ЖБК»Авантаж», Ініціюючий кредитор: ТОВ «Буддетальсервіс», Кредитори: ПАТ
«Укрсоцбанк», АТЗТ «Спецбудмонтаж», ФОП Кредитори: Саносян А.М., ФОП Дмітрієв О.О.,
арб.кер. Тіщенко О.І. Провадження по справі триває.

2. 05.05.2009 р. порушено провадження у справі про банкрутство ТОВ «МСЕ
«Домотехніка». 23.06.2009 р. ПАТ "Укрсоцбанк" подано заяву про визнання кредиторських
вимог. Вимоги ПАТ "Укрсоцбанк" визнано у розмірі 62293622,67 грн. Постановою Київського
апеляційного господарського суду від 19.11.2010 р. скасовано ухвалу Господарського суду м.
Києва від 01.10.2010, якою було відкрито процедуру санації боржника – ТОВ «МСЕ
«Домотехніка». Постановою ВГСУ від 22.02.2010р. скасовано постанову КАГС від 19.11.2010,
ухвалу від 01.10.2010р. залишено в силі. Справа знаходиться на розгляді у Господарському
суді м. Києва. Сторонами є: Заявник: ПАТ “Укрсоцбанк”, Боржник: ТОВ «МСЕ «Домотехніка».
Провадження по справі триває.
3. Позов про стягнення заборгованості. Заявлені вимоги - 17 402 067,30 доларів США.
Дата відкриття провадження по справі - 22.10.2009 р., справа знаходиться на розгляді у
Господарському суді м. Києва. Сторонами є: Позивач: ПАТ „Укрсоцбанк”, Відповідач: ТОВ
„Союз-Віктан Трейд”. Провадження по справі зупинено.
4. Звернення стягнення на предмет іпотеки. Заявлені вимоги - 11 000 000 дол. США.
Дата відкриття провадження у справі - 28.12.2008 р., справа знаходиться на розгляді у
Господарському суді м. Києва. Сторонами є: Позивач: ПАТ "Укрсоцбанк", Відповідач: ТОВ
”ДАРНА ЛТД”. 26.01.2010р. Господарським судом м. Києва позов задоволено, вирішено
звернути стягнення на предмет іпотеки. 18.03.2010р. Київським апеляційним господарським
судом скасовано повністю рішення Господарського суду м. Києва від 26.01.2010р. 24.03.2010р.
ПАТ "Укрсоцбанк" подано касаційну скаргу. 15.07.2010 року Вищим господарським судом
касаційну скаргу ПАТ "Укрсоцбанк" задоволено частково, постанову Київського апеляційного
господарського суду та рішення Господарського суду м. Києва було скасовано, справу
передано на новий розгляд до суду першої інстанції. Ухвалою Господарського суду м. Києва
від 29.11.2010 р. справу зупинено.
5. Позов про порушення справи про банкрутство ТОВ «Пузата Хата». Заявлено ПАТ
"Укрсоцбанк" та визнано Господарським судом м. Києва грошові вимоги в сумі 592 128 097,49
грн. Дата відкриття провадження у справі - 27.02.2010р., ТОВ "Пазата Хата" визнано
банкрутом 09.03.2011 р. та відкрито ліквідаційну процедуру. Сторонами є: Кредиор: ПАТ
"Укрсоцбанк", Боржник: ТОВ “Пузата Хата”.
В звітному періоді ПАТ "Укрсоцбанк" було сплачено штрафних санкцій (штраф, пеня,
неустойка) в сумі 15 729,67 грн.
Розділ Х. Інформація про цінні папери емітента
Акції прості іменні випущені в бездокументарній формі. Номінальна вартість однієї
простої акції складає 0,10 грн. В обігу перебуває 12 694 986 050 штук простих іменних акцій, у
процесі розміщення прості іменні акції не перебувають. ПАТ "Укрсоцбанк" не випускав
конвертовані акціі та опціони з правом купівлі акцій банку.
Випуск простих іменних акцій ПАТ "Укрсоцбанк" зареєстровано Державною комісією з
цінних паперів та фондового ринку, Свідоцтво № 80/1/09 від 25.03.2009 року.
Відповідно до Статуту ПАТ "Укрсоцбанк" кожна проста акція надає її власнику –
акціонеру однакову сукупність прав, включаючи права:
1. брати участь в управлінні справами ПАТ "Укрсоцбанк", за винятком випадків,
передбачених чинним законодавством України;
2. брати участь у розподілі прибутку ПАТ "Укрсоцбанк" та одержувати дивіденди
відповідно до Статуту та чинного законодавства України;
3. користуватися переважним правом на придбання додатково випущених простих акцій
ПАТ "Укрсоцбанк" у випадку приватного (закритого) їх розміщення в порядку, визначеному
законодавством України, Статутом та рішеннями відповідних органів управління ПАТ
"Укрсоцбанк";
4. здійснювати відчуження акцій ПАТ "Укрсоцбанк" в порядку, встановленому чинним
законодавством України;
5. одержувати від органів управління ПАТ "Укрсоцбанк" інформацію про його діяльність у
відповідності до порядку, встановленого чинним законодавством України та Статутом;
6. отримати частину майна ПАТ "Укрсоцбанк" або його вартості у випадку його ліквідації
пропорційно вартості належних їм акцій;

7. здійснювати інші права, що передбачені чинним законодавством України.
Акції привілейовані іменні випущені в бездокументарній формі. Номінальна вартість
однієї привілейованої акції складає 0,10 грн. В обігу перебуває 5 013 950 штук привілейованих
акцій, у процесі розміщення привілейовані акції не перебувають. ПАТ "Укрсоцбанк" не
випускав конвертовані акції.
Випуск привілейованих іменних акцій ПАТ "Укрсоцбанк" зареєстровано Державною
комісією з цінних паперів та фондового ринку, Свідоцтво № 461/1/98 від 27.08.1998 року.
Відповідно до Статуту ПАТ "Укрсоцбанк" кожною привілейованою акцією її власнику –
акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права:
1. одержувати дивіденди відповідно до Статуту та чинного законодавства України. Кожна
привілейована іменна акція дає держателю право на одержання щорічних дивідендів в розмірі
5 (п’яти) відсотків номінальної вартості;
2. користуватися переважним правом на придбання додатково розміщуваних ПАТ
"Укрсоцбанк" привілейованих акцій в порядку, визначеному законодавством України, Статутом
та рішеннями відповідних органів управління ПАТ "Укрсоцбанк";
3. здійснювати відчуження акцій ПАТ "Укрсоцбанк" в порядку, встановленому чинним
законодавством України;
4. одержувати від органів управління ПАТ "Укрсоцбанк" інформацію про його діяльність у
відповідності до порядку, встановленого чинним законодавством України та Статутом;
5. отримати ліквідаційну вартість належних їм привілейованих акцій у випадку ліквідації
ПАТ "Укрсоцбанк" в порядку та на умовах, визначених законодавством України та Статутом.
Виплата ліквідаційної вартості привілейованих акцій здійснюється в черговості, встановленій
чинним законодавством України;
6. голосувати під час вирішення Загальними Зборами Акціонерів з таких питань:
6.1. припинення ПАТ "Укрсоцбанк", що передбачає конвертацію привілейованих акцій
цього класу у привілейовані акції іншого класу, прості акції або інші цінні папери;
6.2. внесення змін до статуту ПАТ "Укрсоцбанк", що передбачають обмеження прав
акціонерів - власників цього класу привілейованих акцій;
6.3. внесення змін до статуту ПАТ "Укрсоцбанк", що передбачають розміщення нового
класу привілейованих акцій, власники яких матимуть перевагу щодо черговості отримання
дивідендів чи виплат у разі ліквідації ПАТ "Укрсоцбанк", або збільшення обсягу прав
акціонерів - власників розміщених класів привілейованих акцій, які мають перевагу щодо
черговості отримання дивідендів чи виплат у разі ліквідації ПАТ "Укрсоцбанк".
Станом на кінець звітного періоду ПАТ "Укрсоцбанк" не здійснював емісію акцій і тому
жодна акція не перебуває у процесі розміщення.
Загальними зборами акціонерів ПАТ "Укрсоцбанк", що відбулися 08 квітня 2011 року,
рішення про додатковий випуск акцій у поточному році до порядку денного не включалося.
Протягом звітного періоду рішення про анулювання, консолідацію чи дроблення акцій
ПАТ "Укрсоцбанк" не приймалося.
В першому кварталі 2011 року ПАТ "Укрсоцбанк" не здійснював розміщення облігацій,
що є емісійними цінними паперами власного випуску.
На даний час в обігу знаходяться облігації Серії D: облігації процентні іменні, випущені в
бездокументарній формі, код ISIN UA4000003834. Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій
серії D № 16/2/07 від 26.01.2007 видане Державною комісією з цінних паперів та фондового
ринку. Випущено 500 000 штук облігацій серії D номінальною вартістю 1000,00 грн за кожну,
загальна номінальна вартість складає 500 000 000 грн.
Відосткова ставка за даними облігаціями ПАТ "Укрсоцбанк" складає 12,5 %. Кожен
процентний перiод складає 91 календарний день. Виплата процентного доходу здiйснюється
протягом 1 (одного) робочого дня з визначеної дати.
Права, що надаються власникам облігацій:
- права на отримання номінальної вартості облігацій при настанні строку їх погашення;
- права на надання облігацій Емітенту для їх викупу за номінальною вартістю;

- права на отримання відсоткового доходу у вигляді нарахованих відсотків на номінальну
вартість облігацій після кожного відсоткового періоду;
- права на здійснення інших операцій, що не суперечать чинному законодавству та
умовам випуску.
Кредитний рейтинг облігацій цього випуску встановлений 02 січня 2007 року
міжнародним рейтинговим агентством «Moody’s Investors Service» за національною шкалою на
рівні Аа1.ua., за міжнародною шкалою на рівні Ba1.
Погашення облігацій здійснюється власнику облігацій з урахуванням діючого
законодавства України та умов випуску.
На підставі зведеного облікового реєстру Емітент розраховує суми погашення облігацій
для кожного власника та виплачує власникам облігацій належні їм суми згідно з вимогами
діючого законодавства та умовами випуску.
Для пред’явлення облігацій до погашення власники облігацій переводять належні їм
облігації з особистих рахунків у цінних паперах на рахунок Емітента в депозитарії ПрАТ
„ВДЦП” з 9 години до 13 години дати погашення.
Погашення облігацій здійснюється у національній валюті України – гривні.
Умовами емісії дострокове погашення облігацій не передбачено.
Виплата відсоткового доходу здійснюється Емітентом в національній валюті України
(гривні) на підставі зведеного облікового реєстру власників облігацій, який складається на
момент закінчення операційного дня, що передує дню виплати відсоткового доходу та
надається депозитарієм ПрАТ „ВДЦП” на дату виплати доходу. Виплата відсоткового доходу
власнику - юридичній особі здійснюється на її банківський рахунок, виплата відсоткового
доходу власнику - фізичній особі здійснюється на її поточний рахунок або готівкою через касу
ПАТ „Укрсоцбанк” 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29.
Облігації не конвертовані з додатковим забезпеченням. Вид забезпечення – порука.
В 2007-2008 роках ПАТ "Укрсоцбанк" були розміщені облігації серій F, G та H, які на
даний час викуплені банком та обліковуються на рахунку емітента в депозитарії «ВДЦП».
Облігації процентні іменні Серiї F випущені в бездокументарній формі, код ISIN
UA4000022040. Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій серії F № 693/2/07 від 11.10.2007
видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Випущено 750 000 штук
облігацій серії F номінальною вартістю 1000,00 грн за кожну, загальна номінальна вартість
складає 750 000 000 грн.
Відосткова ставка за даними облігаціями ПАТ "Укрсоцбанк" складає 12 %. Кожен
процентний перiод складає 91 календарний день. Виплата процентного доходу здiйснюється
протягом 1 (одного) робочого дня з визначеної дати. Права, що надаються власникам
облігацій:
- права на отримання номінальної вартості облігацій при настанні строку їх погашення;
- права на надання облігацій Емітенту для їх викупу за номінальною вартістю;
- права на отримання відсоткового доходу у вигляді нарахованих відсотків на номінальну
вартість облігацій після кожного відсоткового періоду;
- права на здійснення інших операцій, що не суперечать чинному законодавству та
умовам випуску.
Погашення облігацій здійснюється власнику облігацій з урахуванням діючого
законодавства України та умов випуску.
На підставі зведеного облікового реєстру Емітент розраховує суми погашення облігацій
для кожного власника та виплачує власникам облігацій належні їм суми згідно з вимогами
діючого законодавства та умовами випуску.
Для пред’явлення облігацій до погашення власники облігацій переводять належні їм
облігації з особистих рахунків у цінних паперах на рахунок Емітента в депозитарії ПрАТ
„ВДЦП” з 9 години до 13 години дати погашення.
Погашення облігацій здійснюється у національній валюті України – гривні.
Умовами емісії дострокове погашення облігацій не передбачено.
Виплата відсоткового доходу здійснюється Емітентом в національній валюті України
(гривні) на підставі зведеного облікового реєстру власників облігацій, який складається на
момент закінчення операційного дня, що передує дню виплати відсоткового доходу та

надається депозитарієм ПрАТ „ВДЦП” на дату виплати доходу. Виплата відсоткового доходу
власнику - юридичній особі здійснюється на її банківський рахунок, виплата відсоткового
доходу власнику - фізичній особі здійснюється на її поточний рахунок або готівкою через касу
ПАТ „Укрсоцбанк” 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29.
Облігації не конвертовані, додаткового забезпечення не мають.
Облігації процентні іменні Серiї G випущені в бездокументарній формі, код ISIN
UA4000030142. Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій серії G № 04/2/08 від 17.01.2008
видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Випущено 500 000 штук
облігацій серії G номінальною вартістю 1000,00 грн за кожну, загальна номінальна вартість
складає 500 000 000 грн.
Відосткова ставка за даними облігаціями ПАТ "Укрсоцбанк" складає 12 %. Кожен
процентний перiод складає 91 календарний день. Виплата процентного доходу здiйснюється
протягом 1 (одного) робочого дня з визначеної дати.
Права, що надаються власникам облігацій:
- права на отримання номінальної вартості облігацій при настанні строку їх погашення;
- права на надання облігацій Емітенту для їх викупу за номінальною вартістю;
- права на отримання відсоткового доходу у вигляді нарахованих відсотків на номінальну
вартість облігацій після кожного відсоткового періоду;
- права на здійснення інших операцій, що не суперечать чинному законодавству та
умовам випуску.
Погашення облігацій здійснюється власнику облігацій з урахуванням діючого
законодавства України та умов випуску.
На підставі зведеного облікового реєстру Емітент розраховує суми погашення облігацій
для кожного власника та виплачує власникам облігацій належні їм суми згідно з вимогами
діючого законодавства та умовами випуску.
Для пред’явлення облігацій до погашення власники облігацій переводять належні їм
облігації з особистих рахунків у цінних паперах на рахунок Емітента в депозитарії ПрАТ
„ВДЦП” з 9 години до 13 години дати погашення.
Погашення облігацій здійснюється у національній валюті України – гривні.
Умовами емісії дострокове погашення облігацій не передбачено.
Виплата відсоткового доходу здійснюється Емітентом в національній валюті України
(гривні) на підставі зведеного облікового реєстру власників облігацій, який складається на
момент закінчення операційного дня, що передує дню виплати відсоткового доходу та
надається депозитарієм ПрАТ „ВДЦП” на дату виплати доходу. Виплата відсоткового доходу
власнику - юридичній особі здійснюється на її банківський рахунок, виплата відсоткового
доходу власнику - фізичній особі здійснюється на її поточний рахунок або готівкою через касу
ПАТ „Укрсоцбанк” 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29.
Облігації не конвертовані з додатковим забезпеченням. Вид забезпечення – порука.
Облігації процентні іменні Серiї H випущені в бездокументарній формі, код ISIN
UA4000035844. Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій серії Н № 336/2/08 від 10.04.2008
видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Випущено 500 000 штук
облігацій серії Н номінальною вартістю 1000,00 грн за кожну, загальна номінальна вартість
складає 500 000 000 грн.
Відосткова ставка за даними облігаціями ПАТ "Укрсоцбанк" складає 18 %. Кожен
процентний перiод складає 91календарний день. Виплата процентного доходу здiйснюється
протягом 1 (одного) робочого дня з визначеної дати.
Права, що надаються власникам облігацій:
- права на отримання номінальної вартості облігацій при настанні строку їх погашення;
- права на надання облігацій Емітенту для їх викупу за номінальною вартістю;
- права на отримання відсоткового доходу у вигляді нарахованих відсотків на номінальну
вартість облігацій після кожного відсоткового періоду;
- права на здійснення інших операцій, що не суперечать чинному законодавству та
умовам випуску.
Погашення облігацій здійснюється власнику облігацій з урахуванням діючого
законодавства України та умов випуску.

На підставі зведеного облікового реєстру Емітент розраховує суми погашення облігацій
для кожного власника та виплачує власникам облігацій належні їм суми згідно з вимогами
діючого законодавства та умовами випуску.
Для пред’явлення облігацій до погашення власники облігацій переводять належні їм
облігації з особистих рахунків у цінних паперах на рахунок Емітента в депозитарії ПрАТ
„ВДЦП” з 9 години до 13 години дати погашення.
Погашення облігацій здійснюється у національній валюті України – гривні.
Умовами емісії дострокове погашення облігацій не передбачено.
Виплата відсоткового доходу здійснюється Емітентом в національній валюті України
(гривні) на підставі зведеного облікового реєстру власників облігацій, який складається на
момент закінчення операційного дня, що передує дню виплати відсоткового доходу та
надається депозитарієм ПрАТ „ВДЦП” на дату виплати доходу. Виплата відсоткового доходу
власнику - юридичній особі здійснюється на її банківський рахунок, виплата відсоткового
доходу власнику - фізичній особі здійснюється на її поточний рахунок або готівкою через касу
ПАТ „Укрсоцбанк” 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29.
Облігації не конвертовані з додатковим забезпеченням. Вид забезпечення – порука.
Інформація про забезпечення за облігаціями кожного випуску:
1. Облігації Серії D (свідоцтво № 16/2/07 від 26.01.2007, видане Державною комісією з
цінних паперів та фондового ринку):
АКБ „Укрсоцбанк” та ТОВ „Укрсоцфінанс” (код ЄДРПОУ - 33597876, місцезнаходження 03150, м. Київ, вул. Димитрова, 3) уклали Договір поруки № 06/02 від 29 грудня 2006 року,
відповідно до якого ТОВ „Укрсоцфінанс” взяло на себе зобов’язання у повному обсязі
солідарно відповідати перед власниками облігацій у разі порушення ПАТ „Укрсоцбанк”
виконання зобов’язань щодо облігацій, а саме за:
- виплату номінальної вартості облігацій при їх погашенні відповідно до порядку
погашення облігацій, який наведено в проспекті емісії облігацій АКБ „Укрсоцбанк”;
- виплату відсоткового доходу по облігаціях відповідно до порядку виплати відсоткового
доходу, який наведено в проспекті емісії облігацій АКБ „Укрсоцбанк”;
- викупу облігацій відповідно до порядку викупу облігацій.
Вид забезпечення - порука.
ТОВ "Укрсоцфінанс" є дочірнім підприємством ПАТ "Укрсоцбанк".
2. Облігації Серії G (свідоцтво № 04/2/08 від 17.01.2008, видане Державною комісією з
цінних паперів та фондового ринку):
АКБ „Укрсоцбанк” та ТОВ „Укрсоцфінанс” уклали Договір поруки від 24.12.2007 № 07/12,
відповідно до якого ТОВ „Укрсоцфінанс” взяло на себе зобов’язання у повному обсязі
солідарно відповідати перед власниками облігацій у разі порушення АКБ „Укрсоцбанк”
виконання зобов’язань щодо облігацій, а саме за:
- виплату номінальної вартості облігацій при їх погашенні відповідно до порядку
погашення облігацій, який наведено в рішенні про розміщення облігацій АКБ „Укрсоцбанк”;
- виплату відсоткового доходу по облігаціях відповідно до порядку виплати відсоткового
доходу, який наведено в рішенні про розміщення облігацій АКБ „Укрсоцбанк”;
- викуп облігацій відповідно до порядку викупу облігацій.
Вид забезпечення - порука.
ТОВ "Укрсоцфінанс" є дочірнім підприємством ПАТ "Укрсоцбанк".
3. Облігації Серії Н (свідоцтво № 336/02/08 від 10.04.2008, видане Державною комісією з
цінних паперів та фондового ринку):
АКБ „Укрсоцбанк” та ТОВ „Укрсоцфінанс” уклали Договір поруки від 14.03.2008 № 08/03,
відповідно до якого ТОВ „Укрсоцфінанс” взяло на себе зобов’язання у повному обсязі
солідарно відповідати перед власниками облігацій у разі порушення АКБ „Укрсоцбанк”
виконання зобов’язань щодо облігацій, а саме за:
- виплату номінальної вартості облігацій при їх погашенні відповідно до порядку
погашення облігацій, який наведено в рішенні про розміщення облігацій АКБ „Укрсоцбанк”;
- виплату відсоткового доходу по облігаціях відповідно до порядку виплати відсоткового
доходу, який наведено в рішенні про розміщення облігацій АКБ „Укрсоцбанк”;

- викуп облігацій відповідно до порядку викупу облігацій.
Вид забезпечення - порука.
ТОВ "Укрсоцфінанс" є дочірнім підприємством ПАТ "Укрсоцбанк".
ПАТ "Укрсоцбанк" станом на кінець звітного періоду не розміщував емісійні цінні папери.
Спостережною Радою ПАТ "Укрсоцбанк" не приймалося рішення про випуск емісійних
цінних паперів.
Акції прості іменні ПАТ "Укрсоцбанк" включені до Котирувального списку 1 рівня лістингу
ПрАТ "Фондова біржа ПФТС". Торгiвля простими акцiями здiйснюється на ПАТ "Українська
бiржа", ПрАТ "Фондова бiржа ПФТС" та на позабiржовому ринку цiнних паперiв. ПАТ
"Укрсоцбанк" не має iнформацiї щодо здiйснення торгiвлi цими акцiями на зовнiшнiх ринках.
Найвища ціна за 1 просту іменну акцію на ПрАТ "Фондова біржа ПФТС" протягом
звітного періоду склала - 0,68 грн.
Найнижча ціна за 1 просту іменну акцію на ПрАТ "Фондова біржа ПФТС" протягом
звітного періоду склала - 0,55 грн.
ПАТ "Укрсоцбанк" не має iнформацiї щодо здiйснення торгiвлi привілейованими акцiями
на зовнiшнiх ринках.
Облiгацiї серiї D знаходяться в позалiстинговому списку ПФТС. На вторинному ринку
облiгацiї продаються за договiрною цiною.
Облiгацiї серiй F,G, Н не знаходяться в лiстингу фондових бiрж.
Ринкова капіталізація простих іменних акцій ПАТ "Укрсоцбанк" станом на кінець дня
31.03.2011 відповідно до біржового курсу однієї акції ПАТ "Укрсоцбанк" на ПрАТ "Фондова
біржа ПФТС" склала 8124791072,00 грн. та на ПАТ "Українська біржа" - 8099401099,90 грн.
відповідно до біржового курсу однієї акції ПАТ "Укрсоцбанк" на ПАТ "Українська біржа".
Облік прав власності на цінні папери ПАТ "Укрсоцбанк" у депозитарній системі веде
ПрАТ "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів", ліцензія Серія АВ № 498004 від 27.05.2009
р., видана Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Протягом звітного
періоду ПАТ "Укрсоцбанк" не змінював особу, що веде облік права власності на цінні папери
ПАТ "Укрсоцбанк".
ПАТ "Укрсоцбанк" не має цінних паперів, які перебувають в обігу за межами України.
В звітному періоді ПАТ "Укрсоцбанк" не випускав цінних паперів.

Розділ ХІ. Фінансова звітність емітента
ПАТ "Укрсоцбанк" складає фінансову звітність відповідно до Постанови Правління НБУ
від 27.12.07 № 480 "Інструкція про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності
банків України".
ПАТ "Укрсоцбанк" не складає квартальну фінансову звітність за Міжнародними
стандартами фінансової звітності.

Розділ ХIІ. Висновок щодо операційної та фінансової діяльності емітента
Цей розділ містить оцінки і прогнози уповноважених органів емітента щодо
майбутніх подій та/або дій, перспектив розвитку галузі економіки, в якій емітент
здійснює основну діяльність, і результатів діяльності емітента, у тому числі
планів емітента, ймовірності настання певних подій чи вчинення певних дій.
Інвестори не повинні повністю покладатися на оцінки і прогнози органів емітента,
оскільки фактичні результати діяльності емітента в майбутньому можуть
відрізнятися від прогнозованих результатів з багатьох причин.

Цей розділ містить оцінки і прогнози уповноважених органів емітента щодо майбутніх
подій та/або дій, перспектив розвитку галузі економіки, в якій емітент здійснює основну
діяльність, і результатів діяльності емітента, у тому числі планів емітента, ймовірності
настання певних подій чи вчинення певних дій. Інвестори не повинні повністю покладатися на
оцінки і прогнози органів емітента, оскільки фактичні результати діяльності емітента в
майбутньому можуть відрізнятися від прогнозованих результатів з багатьох причин.
Динаміка основних показників фінансово-господарської діяльності ПАТ "Укрсоцбанк"
(млн.грн.)
Показники
ЧИСТИЙ ПРОЦЕНТНИЙ ДОХIД
ЧИСТИЙ КОМIСIЙНИЙ ДОХIД
Чистий торговельний дохiд
Iншi операцiйнi доходи/витрати.
ОПЕРАЦIЙНИЙ ДОХIД
Загальноадмiнiстративнi витрати (в т.ч.
витрати на персонал).
ПРИБУТОК ВIД ОПЕРАЦIЙ
Витрати на безнадійні та сумнівні борги.
Прибуток до оподаткування
Податок на прибуток (в т.ч. відстрочені
податки).
ЧИСТИЙ ПРИБУТОК БАНКУ

4-й квартал
2010 року

1-й квартал 2011
року

Відхилення (+,-)

751
139
48
-6
932

720
114
7
50
892

-31
-25
-40
56
-41

374

318

-57

559
481
78

575
549
25

16
69
-53

73

24

-50

5

2

-3

Відхилення в основних показниках роботи ПАТ "Укрсоцбанк" за 4 квартал 2010 та 1
квартал 2011 року пов’язані, в основному, зі специфікою роботи в ці періоди, зокрема,
підвищена клієнтська активність в кінці року та різке падіння активності клієнтів на початку
року.
Нестабільність на валютних ринках, насамперед, в зоні Євро, може чинити тиск на
ресурсну базу ПАТ «Укрсоцбанк»у, і знижувати можливість фінансової підтримки з боку
материнської компанії в поточному році.
Погіршення зовнішньоторговельної кон'юнктури, пов'язане з уповільненням глобального
економічного відновлення, у тому числі внаслідок зниження економічної активності в Японії і
на близькому сході, вдарить по фінансовим результатам великих експортно-залежних клієнтів
ПАТ «Укрсоцбанк».
Одним з великих факторів зниження активності клієнтів ПАТ «Укрсоцбанк» пов'язане з
проведенням податкової реформи. Зокрема, невирішеність питання оподаткування
підприємців фізичних осіб, малого і середнього бізнесу може призвести до фактичного
заморожування бізнесу в цьому сегменті.
Високі інфляційні очікування все ще обмежують економічну активність населення, і
створюють передумови до погіршення якості активів і пасивів.
Все ж таки, ділове середовище, швидше за все, буде більш-менш прихильним до
діяльності ПАТ «Укрсоцбанк» в поточному році, і дозволить поліпшити результати минулого
року. Зокрема, продовження економічного зростання та державна політика стимулювання
розвитку галузей виробництва створюють передумови збільшення кредитування реального
сектора економіки.
Зростання економіки і поліпшення соціальних стандартів, що крокує разом з ним,
обумовлює нарощування доходів населення і обсягу роздрібної торгівлі, та буде сприяти
інтенсивному росту роздрібного сегмента банківського бізнесу.
У той же час, поліпшення платіжної дисципліни населення, яке, швидше за все, буде
продовжуватися в поточному році, буде сприяти поступовому зниженню тягаря проблемних
кредитів у портфелі ПАТ «Укрсоцбанк».
Відповідно до бюджету ПАТ "Укрсоцбанк", в наступних періодах року доходи ПАТ
"Укрсоцбанк" суттєво зростуть, зростання ж витрат планується не значне.
ПАТ "Укрсоцбанк" не здійснював протягом звітного періоду капітальне будівництво.

Інформація про осіб, що підписують документ
Зазначені нижче особи підтверджують достовірність відомостей, що містяться у
квартальній інформації.
Посада керівника емітента
Прізвище, ім'я та по батькові керівника емітента
Посада головного бухгалтера емітента
Прізвище, ім'я та по батькові головного
бухгалтера емітента

Голова Правління
Тимонькін Борис Владиславович
Головний бухгалтер - начальник
департаменту обліку та звітності
Ярмоленко Валентина Василівна

Узагальнені дані квартальної інформації
1. Основні відомості про емітента
1.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
1.1.1. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
1.1.2. Повне найменування
1.1.3. Скорочене найменування (за наявності)
1.1.4. Організаційно-правова форма за КОПФГ
1.1.5. Поштовий індекс
1.1.6. Область
1.1.7. Район
1.1.8. Населений пункт
1.1.9. Вулиця
1.1.10. Будинок
1.1.11. Корпус
1.1.12. Офіс / квартира

00039019
Публічне акціонерне товариство "Укрсоцбанк"
ПАТ "Укрсоцбанк"
Акціонерне товариство
03150
м.Київ
Голосіївський район
м. Київ
Ковпака
29
-

1.2. Інформація про державну реєстрацію емітента
1.2.1. Номер свідоцтва

10681050047002827
27.09.1991
Голосіївська районна у місті Києві державна
адміністрація

1.2.2. Дата видачі
1.2.3. Орган, що видав свідоцтво
1.2.4. Зареєстрований статутний капітал
(грн)

1270000000

1.2.5. Сплачений статутний капітал (грн)

1270000000

1.3. Банки, що обслуговують емітента
Найменування банку (філії, відділення банку)

МФО банку

Поточний
рахунок

Валюта

1

2

3

4

Головне управління НБУ в м. Києві та Київській обл.

321024

32008152402 гривня

ОПЕРУ НБУ

300001

32009100803 мультивалютний

1.4. Основні види діяльності

Інше грошове посередництво

Найменування виду діяльності

Код за КВЕД

1

2
65.12.0

2. Інформація про загальні збори акціонерів
Чергові

Позачергові

2

3

1
Вид загальних зборів*
Дата проведення
Кворум зборів**
* Поставити помітку 'x' у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.

3. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент*

Повне
найменування

Організаційноправова
форма

Ідентифікаційний
код за
ЄДРПОУ

Місцезнаходження,
міжміський код,
телефон, факс

Вид
діяльності

1

2

3

4

5

ПрАТ
"Всеукраїнський
депозитарій
цінних паперів"

Акціонерне
товариство

м. Київ, вул.
35917889 Тропініна, 7Г, тел.
(044) 585-42-40

ПрАТ "Фондова
біржа ПФТС"

Акціонерне
товариство

ПАТ "Фондова
біржа
"Перспектива"

Акціонерне
товариство

33718227

ВАТ
"Національний
депозитарій
України"

Відкрите
акціонерне
товариство

м. Київ, вул.
Грінченка, 3,
30370711
тел./факс (044) 27910-78

ТОВ "Джерело"
Лтд.

Товариство з
обмеженою
відповідальністю

Відкрите
акціонерне
товариство
Національна
страхова
компанія
"Оранта"

Відкрите
акціонерне
товариство

Назва державного
органу, що видав Дата видачі
ліцензію або
ліцензії
інший документ або іншого
на цей вид
документа
діяльності
6

7

Номер
ліцензії
або іншого
документа
8

Депозитарна
діяльність
депозитарію

Державна комісія
з цінних паперів
та фондового
ринку

09.11.2009

АВ №
498004

01133, м. Київ, вул.
Щорса, 31, тел. (044)
21672206
522-88-08, факс (044)
522-85-53

Організація
торгівлі
цінними
паперами

Державна комісія
з цінних паперів
та фондового
ринку

25.01.2010

АВ №
390872

м. Дніпропетровськ,
вул. Леніна, 30, тел.
(056) 373-95-94, факс
(056) 373-97-81

Організація
торгівлі
цінними
паперами

Державна комісія
з цінних паперів
та фондового
ринку

21.08.2009

АВ №
483591

Депозитарна
діяльність
депозитарію

Державна комісія
з цінних паперів
та фондового
ринку

19.09.2006

АВ №
189650

м. Київ, вул.
Б.Хмельницького, 23, Торгівля
14343896 оф.5, тел. (044) 234цінними
90-98, факс (044) 278- паперами
55-21

Державна комісія
з цінних паперів
та фондового
ринку

05.10.2007

АВ №
362342

м. Київ, вул.
Жилянська, 75, тел.
00034186
(044) 537-58-00, факс
(044) 537-58-83

Послуги зі
страхування

Державна комісія
з регулювання
ринків фінансових
послуг

05.09.2007

АВ №
360277

Київська філія АТ
"Страхова
Акціонерне
компанія "АХА
товариство
Страхування"

04071, м. Київ, вул.
Межигірська, 32-а,
26059781
тел./факс (044) 42594-25

Послуги із
страхування

Державна комісія
з регулювання
ринків фінансових
послугУкраїни

17.09.2009

АВ №
483293

Приватне
акціонерне
товариство
"Страхова
компанія
"Альфастрахування"

Акціонерне
товариство

30968986

Послуги із
страхування

Державна комісія
з регулювання
ринків фінансових
послуг України

13.01.2010

АВ №
500283

Акціонерне
товариство
"Українська
пожежнострахова

Акціонерне
товариство

08500, Київська обл.,
м. Фастів, пл.
Послуги із
35013432 Перемоги, 1; Київська
страхування
дирекція: 01032, м.
Київ, вул. Фрунзе, 40,

Державна комісія
з регулювання
ринків фінансових
послуг України

05.05.2009

АВ №
469626

01025, м. Київ, вул.
Десятинна, 4/6, тел.
(044) 499-99-99, факс
(044) 499-77-60

компанія"

тел./факс (044) 53195-80

ПрАТ "АСК "ІНГО Акціонерне
Україна"
товариство

16285602

01054, м. Київ, вул.
Воровського, 33, тел.
(044) 490-27-44/45,
факс (044) 490-27-48

Послуги із
страхування

Державна комісія
з регулювання
ринків фінансових
послуг України

16.07.2010

АВ №
546570

ТДВ "Альянс
Україна"

Товариство з
додатковою
відповідальністю

04107, м. Київ, вул.
Багговутівська, 8/10,
32253696
тел. (044) 459-00-51,
факс (044) 499-77-01

Послуги із
страхування

Державна комісія
з регулювання
ринків фінансових
послуг України

29.10.2007

АВ №
377210

ПрАТ "СК "ПЗУ
Україна"

Акціонерне
товариство

м. Київ, вул. Артема,
40, тел. (044) 238-62- Послуги із
20782312
38, факс (044) 581-04- страхування
55

Державна комісія
з регулювання
ринків фінансових
послуг України

15.12.2009

АВ №
500104

ВАТ "УСК
"Дженералі
Гарант"

Відкрите
акціонерне
товариство

01004, м. Київ, вул.
Червоноармійська,
16467237 15/2 (5-й та 6-й пов.),
тел. (044) 206-88-01,
факс (044) 206-88-11

Послуги із
страхування

Державна комісія
з регулювання
ринків фінансових
послуг України

15.03.2007

АВ №
299706

ПрАТ "Страхова
група "ТАС"

Акціонерне
товариство

м. Київ, пр-т
Перемоги, 65, тел.
30115243
(044) 536-00-20, факс
(044) 536-00-21

Послуги із
страхування

Державна комісія
з регулювання
ринків фінансових
послуг України

02.12.2009

АВ №
500437

Приватне
акціонерне
товариство
"КПМГ Аудіт"

Акціонерне
товариство

31032100

Аудиторські
послуги

Аудиторська
палата України

02.12.2009 2397

ТДВ СК "АльфаГарант"

Товариство з
додатковою
відповідальністю

01133, м. Київ, бул. Л.
Українки, 26, тел.
Послуги із
32382598
(044) 591-63-21, факс страхування
(044) 591-63-22

Державна комісія
з регулювання
ринків фінансових
послуг України

07.11.2006

АВ №
299014

ПрАТ "Страхова
компанія
"Авангард"

Акціонерне
товариство

м. Київ, вул. Тверська,
2, оф. 95, тел. (044)
Послуги із
33152560
502-22-69, факс (044) страхування
502-22-70

Державна комісія
з регулювання
ринків фінансових
послуг України

26.08.2009

АВ №
483225

ПАТ "Українська
страхова група"

Акціонерне
товариство

30859524

Державна комісія
з регулювання
ринків фінансових
послуг України

13.01.2010

АВ №
500328

Fitch Ratings Ltd

Товариство з
обмеженою
відповідальністю

ТОВ "АК
"ЮСТІС"

Товариство з
обмеженою
відповідальністю

01103, м. Київ, вул.
Надання
36087547 Кіквідзе, 12, тел. (044) юридичних
496-26-66
послуг

Державна
адміністрація

21.08.2008 264298

ТОВ "Юридична
фірма
"Вронський,
Вронська та
пратнери"

Товариство з
обмеженою
відповідальністю

01033, м. Київ, вул.
Надання
32659187 Жилянська, 34, оф. 3, юридичних
тел: (044) 569-03-05
послуг

Голосіївська
районна у м.Києві
державна
адміністрація

21.11.2003

А00 №
051192

ТОВ "Юридична
компанія
"Алєксєєв,
Боярчуков та
партнери"

Товариство з
обмеженою
відповідальністю

01011, м. Київ, вул. П. Надання
33941270 Мирного, 7а, кв. 5,
юридичних
тел: (044) 537-22-82
послуг

Печерська
районна у м.
Києві державна
адміністрація

22.12.2005

А00 №
035957

ТОВ "Юридична
група "Легат"

Товариство з
обмеженою
відповідальністю

83015, м. Донецьк, пр. Надання
35683156 Миру, 8, оф. 304, тел.: юридичних
(062) 332-23-17
послуг

Виконавчий
комітет Донецької
міської ради

11.01.2008

А00 №
744812

ФОП Гусак
Андрій
Миколайович

Підприємець фізична особа

Дарницька
районна у м.
Києві державна
адміністрація

13.08.2009

В03 №
547368

01001, м. Київ, вул.
Михайлівська, 11,
тел./факс (044) 49055-07

м. Київ, вул. І.
Федорова, 32-а, тел.
(044) 503-99-95, факс
(044) 503-99-97

101 Finsbury
- Pavement, London,
EC2A 1 RS, UK

3107613419

02068, м. Київ, вул.
Драгоманова, 25, кв.
254, тел.: (044) 56533-69

Послуги із
страхування

Присовєння та
моніторинг
кредитних
рейтингів

Надання
юридичних
послуг

01.01.1991 -

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

4. Відомості про цінні папери емітента
4.1. Інформація про випуски акцій
Дата
реєстрації
випуску

Номер
Найменува
Міжнародни
свідоцтва про
ння
й
Тип цінного
реєсторгану, що
ідентифікаці
папера
рацію
зареєструв
йний номер
випуску
ав випуск

1

2

3

4

НоміФорма
Форма нальна
існування випуску вартість
(грн)

5

6

7

Кількість
акцій
(шт.)

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

Частка у
статутно
му
капіталі
(відсотки
)

9

10

11

8

27.08.1998 461/1/98

Державна
комісія з
цінних
UA
паперів та 1002232007
фондового
ринку

привілейовані

Бездокуменіменні
тарна

0.10

5013950

501395

0.04

25.03.2009 80/1/09

Державна
комісія з
цінних
UA
паперів та 1002231009
фондового
ринку

прості

Бездокуменіменні
тарна

0.10

12694968050

1269498605

99.96

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

Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску

Наймен
ування
органу,
що
зареєстр
ував
випуск

Номінальна
вартість
(грн)

Кількість
у випуску
(шт.)

Форма
існуванн
я

Форм
а
випус
ку

1

2

3

4

5

6

7

Загальна
номіналь
на
вартість
(грн)

Відсотк
ова
ставка
за
облігаці
ями
(відсотк
и)

Строк
випла
ти
відсот
ків

Дата
погашення
облігацій

8

9

10

11

26.01.2007 16/2/07

Державна
комісія з
цінних
паперів та
фондового
ринку

1000

500000

бездокумен
іменні
тарна

500000000

12.5

щоквар
13.02.2012
тально

11.10.2007 693/2/07

Державна
комісія з
цінних
паперів та
фондового
ринку

1000

750000

бездокумен
іменні
тарна

750000000

12

щоквар
15.10.2012
тально

17.01.2008 04/2/08

Державна
комісія з
цінних
паперів та
фондового
ринку

1000

500000

бездокумен
іменні
тарна

500000000

12

щоквар
21.01.2013
тально

10.04.2008 336/2/08

Державна
комісія з
цінних
паперів та
фондового
ринку

1000

500000

бездокумен
іменні
тарна

500000000

18

щоквар
15.04.2013
тально

4.2.2. Дисконтні облігації
Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску

Найменування
органу, що
зареєстрував
випуск

Номінальна
вартість
(грн)

Кількість
у
випуску
(шт.)

Форма
існування

Форма
випуску

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

Дата
погашення
облігацій

1

2

3

4

5

6

7

8

9

4.2.3. Цільові (безпроцентні) облігації

Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску

Найменування
органу, що
зареєстрував
випуск

Номінальна
вартість
(грн)

Кількість
у
випуску
(шт.)

Форма
існування

1

2

3

4

5

6

Форма
випуску

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

Найменування
товару
(послуги),
під який
здійснено
випуск

Дата
погашення
облігацій

7

8

9

10

4.3. Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (емісія яких підлягає
реєстрації) (крім іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН)

Дата
випуску

Вид
цінних
паперів

Обсяг
випуску

Обсяг
розміщених
цінних
паперів на
звітну дату
(грн)

1

2

3

4

Умови обігу та погашення

5

4.4. Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

№
з/п

Дата
зарахування
акцій на
рахунок
емітента

1

2

Кількість
акцій, що
викуплено
(шт.)

Дата
реєстрації
випуску
акцій, що
викуплено

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску
акцій, що
викуплено

Найменування органу, що
зареєстрував випуск акцій,
що викуплено

Частка у
статутному
капіталі
(відсотки)

3

4

5

6

7

4.5. Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів
Кількість замовлених бланків сертифікатів
цінних паперів (шт.)

-

у тому числі: сертифікатів акцій

-

сертифікатів облігацій

-

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

-

Кількість виданих власникам сертифікатів
цінних паперів (шт.)

-

у тому числі: сертифікатів акцій

-

сертифікатів облігацій

-

сертифікатів інших цінних паперів (окремо

-

щодо кожного виду цінних паперів)

5. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних
паперів
Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску

1

2

Найменування особи гаранта

Ідентифікаційний
код за
ЄДРПОУ
гаранта

Місцезнаходження гаранта

3

4

5

26.01.2007 16/2/07

ТОВ "Укрсоцфінанс"

33597876 03150, м. Київ, вул. Димитрова, 3

11.10.2007 693/2/07

-

17.01.2008 04/2/08

ТОВ "Укрсоцфінанс"

33597876 03150, м. Київ, вул. Димитрова, 3

10.04.2008 336/2/08

ТОВ "Укрсоцфінанс"

33597876 03150, м. Київ, вул. Димитрова, 3

- -

16/2/07 - АКБ „Укрсоцбанк” та ТОВ „Укрсоцфінанс” уклали Договір поруки № 06/02 від 29
грудня 2006 року, відповідно до якого ТОВ „Укрсоцфінанс” взяло на себе зобов’язання у
повному обсязі солідарно відповідати перед власниками облігацій у разі порушення ПАТ
„Укрсоцбанк” виконання зобов’язань щодо облігацій, а саме за:
- виплату номінальної вартості облігацій при їх погашенні відповідно до порядку
погашення облігацій, який наведено в проспекті емісії облігацій АКБ „Укрсоцбанк”;
- виплату відсоткового доходу по облігаціях відповідно до порядку виплати відсоткового
доходу, який наведено в проспекті емісії облігацій АКБ „Укрсоцбанк”;
- викуп облігацій відповідно до порядку викупу облігацій.
693/2/07 - Облігації звичайні, додаткового забезпечення не мають.
04/2/08 - АКБ „Укрсоцбанк” та ТОВ „Укрсоцфінанс” уклали Договір поруки від 24.12.2007
№ 07/12, відповідно до якого ТОВ „Укрсоцфінанс” взяло на себе зобов’язання у повному
обсязі солідарно відповідати перед власниками облігацій у разі порушення АКБ „Укрсоцбанк”
виконання зобов’язань щодо облігацій, а саме за:
- виплату номінальної вартості облігацій при їх погашенні відповідно до порядку
погашення облігацій, який наведено в цьому рішенні про розміщення облігацій АКБ
„Укрсоцбанк”;
- виплату відсоткового доходу по облігаціях відповідно до порядку виплати відсоткового
доходу, який наведено в цьому рішенні про розміщення облігацій АКБ „Укрсоцбанк”;
- викуп облігацій відповідно до порядку викупу облігацій.
336/2/08 - АКБ „Укрсоцбанк” та ТОВ „Укрсоцфінанс” уклали Договір поруки від
14.03.2008 № 08/03, відповідно до якого ТОВ „Укрсоцфінанс” взяло на себе зобов’язання у
повному обсязі солідарно відповідати перед власниками облігацій у разі порушення АКБ
„Укрсоцбанк” виконання зобов’язань щодо облігацій, а саме за:
- виплату номінальної вартості облігацій при їх погашенні відповідно до порядку
погашення облігацій, який наведено в цьому рішенні про розміщення облігацій АКБ
„Укрсоцбанк”;
- виплату відсоткового доходу по облігаціях відповідно до порядку виплати відсоткового
доходу, який наведено в цьому рішенні про розміщення облігацій АКБ „Укрсоцбанк”;
- викуп облігацій відповідно до порядку викупу облігацій.

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

Орендовані основні
засоби
(тис. грн)

Власні основні засоби
(тис. грн)

Основні засоби, всього
(тис. грн)

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

2

3

4

5

6

7

1
1. Виробничого
призначення

2754596

2772364

136742

132713

2891338

2860077

будівлі та споруди

2489111

2472869

136562

132535

2625673

2605404

218823

210524

178

178

219001

210702

транспортні засоби

14979

13754

0

0

14979

13754

інші

31683

30217

2

0

31685

30217

2. Невиробничого
призначення

143937

239558

0

0

143937

239558

будівлі та споруди

143405

239044

0

0

143405

239044

275

263

0

0

275

263

машини та
обладнання

машини та
обладнання
транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

257

251

0

0

257

251

2898533

2966922

136742

132713

3035275

3099635

Інші
Усього

7. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника

За звітний період

За попередній період

1

2

3

Розрахункова вартість чистих активів

6589746

6570187

Статутний капітал

1270000

1270000

Скоригований статутний капітал

1270000

1270000

Опис*

Розрахунок вартості
чистих активів за звітний
та попередній періоди
було здійснено
відповідно до рішення
Державної комісіїї з
цінних паперів та
фондового ринку від
14.07.09 р. №885, тобто
вартість чистих активів
дорівнює власному
капіталу.

Розрахунок вартості
чистих активів за звітний
та попередній періоди
було здійснено
відповідно до рішення
Державної комісіїї з
цінних паперів та
фондового ринку від
14.07.09 р. №885, тобто
вартість чистих активів
дорівнює власному
капіталу.

Висновок**

Розрахункова вартість
чистих
активів(6589746тис.грн.
) більше скоригованого
статутного
капіталу(1270000тис.грн.
),що відповідає вимогам
статті 155 п.3
Цивільного кодексу
України.

Розрахункова вартість
чистих
активів(6570187тис.грн.
) більше скоригованого
статутного
капіталу(1270000тис.грн.
),що відповідає вимогам
статті 155 п.3
Цивільного кодексу
України.

8. Відомості щодо особливої інформації, що виникала протягом звітного періоду.
Дата
вчинення
дії

Дата
оприлюднення
повідомлення

Вид інформації

1

2

3

04.01.2011

Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків
17.01.2011
голосуючих акцій

25.01.2011

26.01.2011

28.01.2011

31.01.2011 Інформація про зміну складу посадових осіб емітента

02.03.2011

04.03.2011

Інформація про рішення емітента щодо утворення, припинення його філій,
представництв

22.03.2011

24.03.2011

Інформація про рішення емітента щодо утворення, припинення його філій,
представництв

Інформація про рішення емітента щодо утворення, припинення його філій,
представництв

Фінансова звітність
Баланс
за 1 квартал 2011 року
Рядок

Найменування статті

на звітну дату
поточного
кварталу

на кінець
попереднього
фінансового року

1

2

3

4

АКТИВИ
1

Грошові кошти та їх еквіваленти

2

6002369

5397290

Торгові цінні папери

-

-

3

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

-

-

4

Кошти в інших банках, у тому числі:

215745

319190

4.1

В іноземній валюті

95520

31847

5

Резерви під знецінення коштів в інших банках

(12632)

(17151)

5.1

Резерви у відсотках до активу

5.86

5.37

6

Кредити та заборгованість клієнтів, у тому числі:

37165309

37473835

6.1

Кредити та заборгованість юридичних осіб, у тому числі:

18043388

17915792

6.1.1

В іноземній валюті

12643991

12489820

6.2

Кредити та заборгованість фізичних осіб, у тому числі:

19121921

19558043

6.2.1

В іноземній валюті

16694729

17115641

7

Резерви під знецінення кредитів

(6979608)

(6577210)

7.1

Резерви у відсотках до активу

18.78

17.55

8

Цінні папери в портфелі банку на продаж

1463758

1252660

9

Резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку
на продаж

(26146)

(26515)

9.1

Резерви у відсотках до активу

10

Цінні папери в портфелі банку до погашення

11

Резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку
до погашення

11.1

Резерви у відсотках до активу

12

Інвестиції в асоційовані й дочірні компанії

13

1.79

2.12

20643

20625

(20643)

(20625)

100

100

7162

7162

Інвестиційна нерухомість

240576

146421

14

Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на
прибуток

141047

140796

15

Відстрочений податковий актив

112192

145627

16

Основні засоби та нематеріальні активи

3247405

3237290

17

Інші фінансові активи

182399

131557

18

Резерви під інші фінансові активи

(69758)

(62317)

18.1

Резерви у відсотках до активу

38.24

47.37

19

Інші активи

60840

39855

20

Резерви під інші активи

(5607)

(4993)

20.1

Резерви у відсотках до активу

9.22

12.53

21

Довгострокові активи, призначені для продажу, та активи
групи вибуття

-

-

22

Резерви під зменшення корисності інвестицій в

-

-

асоційовані й дочірні компанії, що утримуються з метою
продажу
22.1

Резерви у відсотках до активу

23
23.1

0

0

Усього активів, у тому числі:

41745051

41603497

В іноземній валюті

26264581

26235253

ЗОБОВ`ЯЗАННЯ
24

Кошти банків, у тому числі:

17581263

17168215

24.1

В іноземній валюті

17358480

17145801

25

Кошти юридичних осіб, у тому числі:

4899161

5440856

25.1

В іноземній валюті

1391552

1626078

25.2

Кошти юридичних осіб на вимогу, у тому числі:

3187879

3600279

25.2.1

В іноземній валюті

434006

710933

26

Кошти фізичних осіб, у тому числі:

10009970

9896430

26.1

В іноземній валюті

5212161

5054268

26.2

Кошти фізичних осіб на вимогу, у тому числі:

3084697

2806906

26.2.1

В іноземній валюті

1238303

996450

27

Боргові цінні папери, емітовані банком, у тому числі:

15982

16009

27.1

В іноземній валюті

-

-

28

Інші залучені кошти

-

-

29

Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток

64631

74545

30

Відстрочені податкові зобов'язання

-

-

31

Резерви за зобов`язаннями

37516

25000

32

Інші фінансові зобов'язання

433228

303179

33

Інші зобов'язання

115633

88347

34

Субординований борг

1997921

2020729

35

Зобов'язання, що пов'язані з довгостроковими активами,
призначеними для продажу, чи групами вибуття

-

-

36

Усього зобов'язань, у тому числі:

35155305

35033310

36.1

В іноземній валюті

26198090

25986003

1270000

1270000

-

-

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
37

Статутний капітал

38

Власні акції (частки, паї), що викуплені в акціонерів
(учасників)

39

Емісійні різниці

1001011

1001011

40

Резерви, капіталізовані дивіденди та інші фонди банку

2128831

2128832

41

Резерви переоцінки необоротних активів, у тому числі:

2145816

2145837

41.1

Резерви переоцінки нерухомості

2145178

2145178

41.2

Резерви переоцінки нематеріальних активів

-

-

42

Резерви переоцінки цінних паперів

7180

(10479)

43

Резерви переоцінки за операціями хеджування

-

-

44

Прибуток/Збиток минулих років

35007

6042

45

Прибуток/Збиток поточного року

1901

28944

46

Усього власного капіталу

6589746

6570187

47

Усього пасивів

41745051

41603497

Звіт про фінансові результати
за 1 квартал 2011 року
На звітну дату кварталу
Рядок

Найменування статті

1

2

1

Чистий процентний дохід/ (чисті процентні витрати)

1.1

поточного року

попереднього
фінансового року

3

4
719830

721169

Процентні доходи

1216530

1375742

1.2

Процентні витрати

(496700)

(654573)

2

Чистий комісійний дохід/ (чисті комісійні витрати)

114095

113439

2.1

Комісійні доходи

141066

132573

2.2

Комісійні витрати

(26971)

(19134)

3

Результат від торгових операцій з цінними паперами в
торговому портфелі банку

0

0

4

Результат від операцій з хеджування

0

0

5

Результат від переоцінки інших фінансових інструментів,
які обліковуються за справедливою вартістю з визнанням
результату переоцінки у фінансових результатах

0

(2572)

6

Результат від торгівлі іноземною валютою

(3964)

4123

7

Прибуток/(Збиток), який виникає під час первісного
визнання фінансових активів за процентною ставкою,
вищою або нижчою, ніж ринкова

0

0

8

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

0

0

9

Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної
нерухомості

0

0

10

Результат від переоцінки іноземної валюти

11205

(24802)

11

Резерви під заборгованість за кредитами

(551854)

(522944)

12

Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж

368

(1962)

13

Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку
на продаж

(216)

0

14

Знецінення цінних паперів у портфелі банку до
погашення

(18)

(6)

15

Резерви за зобов'язаннями

(12616)

(3000)

16

Інші операційні доходи

73431

4774

17

Доходи/(Витрати) від дострокового погашення
заборгованості

0

0

18

Адміністративні та інші операційні витрати

(324838)

(283057)

19

Результат від участі в капіталі

0

0

19.1

Дохід від участі в капіталі

0

0

19.2

Втрати від участі в капіталі

0

0

20

Дохід/(Збиток) від довгострокових активів, призначених
для продажу

0

0

21

Прибуток/(Збиток) до оподаткування

25423

5162

22

Витрати на податок на прибуток

(23522)

(3624)

23

Прибуток/(Збиток) після оподаткування

1901

1538

24

Чистий прибуток/(збиток) від продажу довгострокових
активів, призначених для продажу

0

0

25

Чистий прибуток/(збиток) банку

1901

1538

Примітки до звітів
Примітка "Окремі показники діяльності банку" за I квартал 2011 року
1. Регулятивний капітал банку (тис.грн.): 5 953 617 (нормативний показник - 120 000);
2. Адекватність регулятивного капіталу (%): 19.84 (нормативний показник - не < 10);
3. Співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів (%): 11.91 (нормативний
показник не < 9);
4. Поточна ліквідність (%): 82.83 (нормативний показник - не < 40);
5. Максимальний розмір кредитного ризику на одного контрагента (%): 10.18 (нормативний
показник - не > 25);
6. Великі кредитні ризики (%): 21.39 (нормативний показник - не > 800);
7. Максимальний розмір кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру
(%): 4.63 (нормативний показник не > 5);
8. Максимальний сукупний розмір кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам
(%): 5.63 (нормативний показник не > 30);
9. Рентабельність активів (%): 0.02;
10. Кредитні операції, що класифіковані як “стандартні” (тис. грн.): 17 024 665;
10.1. Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.): 62 198;
11. Кредитні операції, що класифіковані як “під контролем” (тис. грн.): 3 413 374;
11.1. Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.): 59 516;
12. Кредитні операції, що класифіковані як “субстандартні” (тис. грн.): 9 202 030;
12.1. Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.): 1 112 806;
13. Кредитні операції, що класифіковані як “сумнівні” (тис. грн.): 4 282 633;
13.1. Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.): 979 173;
14. Кредитні операції, що класифіковані як “безнадійні” (тис. грн.): 4 394 700;
14.1. Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.): 2 631 864;
15. Чистий прибуток на одну просту акцію (грн.): 0.00;
16. Сума сплачених дивідендів за 2010 рік на одну:
16.1. Просту акцію: 0.00;
16.2. Привілейовану акцію: 0.00;
17. Перелік учасників (акціонерів) банку, які прямо та опосередковано володіють 10 % і
більше відсотками статутного капіталу банку:
- ЗАТ "Ферротрейд Інтернешнл": - резидент України (804), - пряма участь у статутному
капіталі банку -69,1456 %;
- UniCredit Bank Austria AG,(Austria): - нерезидент (040), - пряма участь у статутному
капіталі банку -26,2983 %,
опосередкована участь у статутному капіталі банку – 69,1456 %.
Примітка "Рахунки довірчого управління" за I квартал 2011 року (тис. грн.):
1. Готівкові кошти за операціями довірчого управління: відсутні (на звітну дату поточного
кварталу); відсутні (на кінець попереднього фінансового року); 0 (зміни після дати останньої
річної звітності);
2. Поточні рахунки банку - управителя з довірчого управління: 2 464 (на звітну дату
поточного кварталу); 2 651 (на кінець попереднього фінансового року); -187 (зміни після дати
останньої річної звітності);
3. Дебіторська заборгованість за операціями довірчого управління: 73 668 (на звітну дату
поточного кварталу); 87120 (на кінець попереднього фінансового року); -13 452 (зміни після
дати останньої річної звітності);
4. Цінні папери в довірчому управлінні: відсутні (на звітну дату поточного кварталу);
відсутні (на кінець попереднього фінансового року); 0 (зміни після дати останньої річної
звітності);
5. Банківські метали в довірчому управлінні: відсутні (на звітну дату поточного кварталу);
відсутні (на кінець попереднього фінансового року); 0 (зміни після дати останньої річної
звітності);
6. Інші активи в довірчому управлінні: відсутні (на звітну дату поточного кварталу); відсутні
(на кінець попереднього фінансового року); 0 (зміни після дати останньої річної звітності);

7. Витрати за операціями довірчого управління: відсутні (на звітну дату поточного
кварталу); відсутні (на кінець попереднього фінансового року); 0 (зміни після дати останньої
річної звітності);
8. Нараховані доходи за об'єктами довірчого управління: відсутні (на звітну дату поточного
кварталу); відсутні (на кінець попереднього фінансового року); 0 (зміни після дати останньої
річної звітності);
9. Усього за активними рахунками довірчого управління: 76 132 (на звітну дату поточного
кварталу); 89 771 (на кінець попереднього фінансового року); -13 639 (зміни після дати
останньої річної звітності);
10. Фонди банківського управління: 76 132 (на звітну дату поточного кварталу); 89 771 (на
кінець попереднього фінансового року); -13 639 (зміни після дати останньої річної звітності);
11. Рахунки установників: відсутні (на звітну дату поточного кварталу); відсутні (на кінець
попереднього фінансового року); 0 (зміни після дати останньої річної звітності);
12. Кредиторська заборгованість за операціями довірчого управління: відсутні (на звітну
дату поточного кварталу); відсутні (на кінець попереднього фінансового року); 0 (зміни після
дати останньої річної звітності);
13. Доходи від операцій довірчого управління: відсутні (на звітну дату поточного кварталу);
відсутні (на кінець попереднього фінансового року); 0 (зміни після дати останньої річної
звітності);
14. Усього за пасивними рахунками довірчого управління: 76 132 (на звітну дату поточного
кварталу); 89 771 (на кінець попереднього фінансового року); -13 639 (зміни після дати
останньої річної звітності).
Примітка "Зобов"язання банку, які обліковуються на позабалансових рахунках" за I квартал
2011 року (тис. грн.):
1. Гарантії, що надані: 263 246 (на звітну дату поточного кварталу); 360 629 (на кінець
попереднього фінансового року); -97 383 (зміни після дати останньої річної звітності);
2. Зобов"язання з кредитування, які надані банкам: відсутні (на звітну дату поточного
кварталу); відсутні (на кінець попереднього фінансового року); 0 (зміни після дати останньої
річної звітності);
3. Зобов"язання з кредитування, які надані клієнтам: 4 809 729 (на звітну дату поточного
кварталу); 4 667 500 (на кінець попереднього фінансового року); 142 229 (зміни після дати
останньої річної звітності);
4. Надана застава: 79 600 (на звітну дату поточного кварталу); відсутні (на кінець
попереднього фінансового року); 79 600 (зміни після дати останньої річної звітності).

