Титульний аркуш
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до
Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії.
Голова Правлiння

Б. В. Тимонькiн

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

МП

14.02.2011
(дата)
Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 4 квартал 2010 року
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "Укрсоцбанк"
1.2. Організаційно-правова форма емітента
Публічне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
00039019
1.4. Місцезнаходження емітента
03150 м. Київ вул. Ковпака, 29
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента
(044) 529-02-19 (044) 205-45-47
1.6. Електронна поштова адреса емітента
VGlavatskih@ukrsotsbank.com
2.Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації
2.1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі
даних Комісії

15.02.2011
(дата)

2.2. Квартальна інформація розміщена
на сторінці

www.usb.com.ua

(за наявності)

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет 16.02.2011
(дата)

Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у квартальній інформації
1. Інформація про емітента
2. Інформація про посадових осіб емітента
3. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
4. Відомості про цінні папери емітента:
а) інформація про випуски акцій емітента;
б) інформація про облігації емітента;
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
г) інформація про похідні цінні папери емітента
5. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
а) інформація про зобов"язання емітента;
б) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;
в) інформація про собівартість реалізованої продукції;
6. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
7. Інформація про конвертацію цінних паперів
8. Інформація про заміну управителя
9. Інформація про керуючого іпотекою
10. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів
11. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним
консолідованим іпотечним боргом
12. Інформація про іпотечне покриття:
а) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття
б) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
в) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою)
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату
після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом
звітного періоду
г) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
13. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування
іпотечних активів
14. Аудиторський висновок на предмет виявлення відповідності стану іпотечного
покриття даним реєстру іпотечного покриття та вимогам Закону України "Про
іпотечні облігації"
15.
Квартальна фінансова звітність емітента
16. Квартальна фінансова звітність емітента, складена відповідно до Міжнародних
стандартів фінансової звітності (у разі наявності)
17. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання
зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості)
18. Примітки: До п. 4.в.: ПАТ "Укрсоцбанк" не здiйснював випуск iнших цiнних паперiв,
емiсiя яких пiдлягає реєстрацiї.
До п. 4.г.: ПАТ "Укрсоцбанк" не здiйснював випуск похiдних цiнних паперiв.
До п. 5 б-в.: ПАТ "Укрсоцбанк" не вiдноситься до емiтентiв, якi займаються видами
дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та
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розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.
До п. 6.: Участi у створеннi юридичних осiб у звiтному кварталi ПАТ "Укрсоцбанк" не
приймав.
До п.7-14.: ПАТ "Укрсоцбанк" не здiйснював вiдкрите розмiщення iпотечних облiгацiй;
iпотечних сертифiкатiв та сертифiкатiв ФОН. Аудиту реєстру iпотечного покриття ПАТ
"Укрсоцбанк" не проводив.
До п.16.: Квартальну фiнансову звiтнiсть за 4 квартал 2010 року вiдповiдно до Мiжнародних
стандартiв фiнансової звiтностi ПАТ "Укрсоцбанк" не складав.
До п.17.: ПАТ "Укрсоцбанк" не випускав цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими
забезпечене об'єктами нерухомостi.

3. Інформація про емітента
3.1. Повне найменування
Публiчне акцiонерне товариство "Укрсоцбанк"
3.2. Номер свідоцтва про державну реєстрацію
А01 № 365338
3.3. Дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію
14.06.2010
3.4. Територія (область)
м.Київ
3.5. Місцезнаходження
03150 м. Київ вул. Ковпака, 29
3.6. Статутний капітал (грн.)
1270000000
3.7. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі
0.002
3.8. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
3.9. Чисельність працівників (чол.)
8841
3.10. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
Iнше грошове посередництво, 65.12.0; , ; ,
3.11. Органи управління підприємства
Органами управлiння Банку є:
1. Загальнi Збори Акцiонерiв;
2. Спостережна Рада;
3. Правлiння.
Вищим органом Банку 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 Банку, а також представники аудитора Банку
мають право брати участь у Загальних Зборах Акцiонерiв без права голосу.
Загальнi збори можуть вирiшувати будь-якi питання дiяльностi Банку. До виключної
компетенцiї Загальних Зборiв Акцiонерiв належить:
1) визначення основних напрямiв дiяльностi Банку та затвердження звiтiв про їх
виконання;
2) внесення змiн та доповнень до статуту Банку;
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 Банку;
7) прийняття рiшення про зменшення статутного капiталу Банку;
8) прийняття рiшення про дроблення або консолiдацiю акцiй;
9) затвердження положень про Загальнi Збори Акцiонерiв, Спостережну Раду,
Правлiння та Ревiзiйну Комiсiю Банку, а також внесення змiн до них;
10) затвердження рiчних результатiв дiяльностi Банку, в тому числi його рiчного звiту, а
також рiчних результатiв дiяльностi його дочiрнiх пiдприємств;

11) розподiл прибутку i збиткiв Банку;
12) прийняття рiшення про викуп Банком 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 Банку, 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 Банку;
23) обрання комiсiї з припинення Банку;
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 Банку, за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi;
25) розмiщення iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що перевищує 5 (П'ять)
вiдсоткiв вартостi активiв Банку;
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 Банку.
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 Банку 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 Банку 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).
Кiлькiсний склад Спостережної Ради Банку: 8 членiв.
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 Банку, 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 Банку, затвердження яких не вiднесено до виключної компетенцiї
Загальних Зборiв Акцiонерiв;
2) затвердження Положення про Службу внутрiшнього аудиту Банку;
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 Банком
акцiй;
6) прийняття рiшення про розмiщення Банком iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на
суму, що не перевищує 5 (П'ять) вiдсоткiв вартостi активiв Банку;
7) прийняття рiшення про викуп розмiщених Банком 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 Банку;
- затвердження бюджету витрат, iнвестицiй та ресурсiв Банку;
- затвердження плану розвитку мережi фiлiй Банку;
- встановлення параметрiв прийнятних загальноринкових та кредитних ризикiв,
полiтики та керiвних принципiв Банку;
- 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 Банком;
- значнi змiни у дiяльностi Банку, значнi внутрiшнi змiни чи реструктуризацiя Банку,
включаючи вiдкриття, закриття, об'єднання структур першого рiвня звiтностi Головного
офiсу Банку;
- 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 Банку;
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 Банку;
15) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком передбачених законодавством України
випадкiв;
16) обрання аудитора Банку та визначення умов договору, що укладатиметься з ним,
встановлення розмiру оплати його послуг;

17) встановлення порядку проведення ревiзiй та контролю за фiнансово-господарською
дiяльнiстю Банку;
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 Банку 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 Банку у капiталi будь-якого пiдприємства, установи чи органiзацiї не
повинна перевищувати 15 (П'ятнадцять) вiдсоткiв капiталу Банку, а сукупнi iнвестицiї Банку
не повиннi перевищувати 60 (Шiстдесят) вiдсоткiв капiталу Банку у випадках, передбачених
чинним законодавством України;
21) вирiшення питань, передбачених законодавством України, в разi злиття,
приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Банку;
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 Банку;
23) прийняття рiшення про (i) розпорядження майном та коштами Банку на суму, що
перевищує 25 вiдсоткiв статутного капiталу Банку, а (ii) стосовно проведення кредитних
операцiй - здiйснення кредитної операцiї з одним контрагентом/позичальником в сумi, що
перевищує 25 вiдсоткiв регулятивного капiталу Банку, 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 Банку та чинним законодавством України, або заборону
його вчинення;
25) визначення ймовiрностi визнання Банку 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 Банку та затвердження умов
договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
27) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних
паперiв Банку 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 Банку, 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 Банку, за винятком тих, якi згiдно iз Статутом Банку 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 Банку.
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 Банку є Правлiння Банку, що здiйснює управлiння поточною
дiяльнiстю Банку, формування фондiв, необхiдних для статутної дiяльностi Банку, та несе
вiдповiдальнiсть за ефективнiсть роботи Банку згiдно з принципами та порядком,
встановленими Статутом Банку, рiшеннями Загальних Зборiв Акцiонерiв i Спостережної
Ради, та дiє на пiдставi Положення про Правлiння, що затверджуються Загальними Зборами
Акцiонерiв Банку.
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 Банку, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних
Зборiв Акцiонерiв та Спостережної Ради вiдповiдно до закону та статуту Банку, зокрема:
1. вирiшення всiх питань дiяльностi Банку, 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 Банку, за винятком тих, якi вiднесенi до
виключної компетенцiї Загальних Зборiв Акцiонерiв або Спостережної Ради;
4. вирiшення питань пiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї персоналу Банку;
5. розгляд питань органiзацiї роботи Банку 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 Банку 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 Банку, включаючи його фiлiї та
представництва;
10. створення та лiквiдацiя вiддiлень Банку, затвердження положень про них;
11. прийняття рiшень щодо списання за рахунок спецiальних резервiв активiв Банку,
визнаних безнадiйними вiдповiдно до чинного законодавства України, та в порядку,
визначеному внутрiшнiми документами Банку;
12. прийняття рiшень щодо будь-якого iншого питання дiяльностi Банку, 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 Банку;
- затвердження бюджету витрат, iнвестицiй та ресурсiв Банку;
- затвердження плану розвитку мережi фiлiй Банку;
- встановлення параметрiв прийнятних загальноринкових та кредитних ризикiв,
полiтики та керiвних принципiв Банку;
- 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 Банком;
- значнi змiни у дiяльностi Банку, значнi внутрiшнi змiни чи реструктуризацiя Банку,
включаючи вiдкриття, закриття, об'єднання структур першого рiвня звiтностi Головного
офiсу Банку;
- 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 Банку.
3.12. Засновники емітента
1. Головне управлiння державного страхування УРСР (нинi НАСК "Оранта") 00034186;
2. Мiнiстерство торгiвлi УРСР - 00000000;
3. Мiнiстерство легкої промисловостi УРСР - 00000000;
4. Українське республiканське гуртово-роздрiбне об'єднання "Укрювелiрторг" (нинi
ЗАТ "Перлина") - 01553988;
5. Черкаський шовковий комбiнат Мiнлегпрому УРСР (нинi ЗАТ "Черкаський шовковий
комбiнат") - 00306851;
6. Видавництво "Радянська Україна" - 00000000;
7. Українське товариство слiпих - 00021195;
8. Український державний союз об'єднання пiдприємств i органiзацiй побутового
обслуговування населення "Укрсоюзсервiс" - 00017437;
9. Науково-виробниче об'єднання "Муссон" Мiнзв'язку СРСР - 00000000;
10. Головне управлiння торгiвлi виконкому Київської мiської Ради народних депутатiв 00000000;
11. Iнститут електрозварювання iм. Є.О. Патона АН УРСР (Iнститут електрозварювання
iм. Є.О. Патона АНУ) - 24938142;
12. Нiкопольський прядильно-нитковий комбiнат Мiнлегпрому УРСР - 00000000;
13. Харкiвське виробниче хутряне об'єднання Мiнлегпрому УРСР - 00000000;
14. Лисичанська фабрика технiчних тканин Мiнлегпрому УРСР (нинi ЗАТ фiрма
"Текстильеластотехнiка") - 00306800;
15. Концерн "Запорiжабразив" Мiнверстатопрому УРСР - 00000000;
16.Донецький полiтехнiчний iнститут Мiнiстерства вищої та середньої спецiальної
освiти (нинi Донецький Нацiональний технiчний унiверситет) - 02070826;
17.Донецьке виробничо-торгiвельне трикотажне об'єднання Мiнлегпрому УРСР 00000000;
18.Асоцiацiя зовнiшньоекономiчного спiвробiтництва по будiвництву i експлуатацiї
пiдприємств "АССЕПiнтер" - 13690973;
19. Колгосп iм. Горького (нинi Колективне с/г пiдприємство iм. Горького) - 03759599.

4. Інформація про посадових осіб емітента
4.1. Посада
Голова Спостережної Ради
4.2. Прізвище, ім'я, по батькові
Вiллiбальд Чернко (Willibald Cernko)
4.3. Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт
J 0620338 27.11.2003 Магiстрат мiста Вiдня
4.4. Рік народження
1956
4.5. Освіта
вища
4.6. Стаж керівної роботи (років)
14
4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Член Правлiння "Банку ХюпоФерайнсбанк АГ" (HypoVereinsbank AG)
4.8. Опис
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Голова Спостережної Ради банку згiдно з рiшенням Загальних
зборiв акцiонерiв банку вiд 09.03.2010 р.(протокол №1).
4.1. Посада
Заступник голови Спостережної Ради
4.2. Прізвище, ім'я, по батькові
Федерiко Гiдзонi (Federico Ghizzoni)
4.3. Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт
АА 4075197 05.03.2009 д/н
4.4. Рік народження
1955
4.5. Освіта
вища
4.6. Стаж керівної роботи (років)
20
4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Заступник головного управляючого Лондонського офiсу "УнiКредит".
4.8. Опис

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
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.
4.1. Посада
Член Спостережної Ради
4.2. Прізвище, ім'я, по батькові
Петер Хофбауер (Peter Hofbauer)
4.3. Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт
Р 1355642 30.10.2006 Магiстрат мiста Вiдня, МБА 1/8
4.4. Рік народження
1964
4.5. Освіта
вища
4.6. Стаж керівної роботи (років)
12
4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Член Спостережної ради банку "Iстробанка" (Istrobanka) та "Дрезднер Банк СЗ" (Dresdner Bank CZ) (м. Прага, Чеська Республiка).
4.8. Опис
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Член Спостережної Ради банку згiдно з рiшенням Загальних
зборiв акцiонерiв банку вiд 09.03.2010 р.(протокол №1).
4.1. Посада
Член Спостережної Ради
4.2. Прізвище, ім'я, по батькові
Паоло Чедерле (Paolo Cederle)
4.3. Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт
В 071632 10.10.2003 д/н
4.4. Рік народження
1961
4.5. Освіта
вища
4.6. Стаж керівної роботи (років)
14

4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Начальник пiдроздiлу iнфомацiйно-комунiкацiйних технологiй (ICT) та операцiйних процесiв в "УнiКредiт Груп" (UniCredit Group)
4.8. Опис
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Член Спостережної Ради банку згiдно з рiшенням Загальних
зборiв акцiонерiв банку вiд 09.03.2010 р.(протокол №1).
4.1. Посада
Член Спостережної Ради
4.2. Прізвище, ім'я, по батькові
Штефан Вiнкельмайер (Stephan Winkelmeier)
4.3. Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт
д/н CF3NVCO5M 07.11.2008 д/н
4.4. Рік народження
1967
4.5. Освіта
вища
4.6. Стаж керівної роботи (років)
10
4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Директор з управлiння ризиками, Член Правлiння "УнiКредит Банк Австрiя АГ" (UniCredit Bank Austria AG).
4.8. Опис
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Штефан Вiнкельмайер склав повноваження Члена Спостережної Ради банку за власним бажанням вiдповiдно до його заяви вiд 01 червня
2010 року.
4.1. Посада
Член Спостережної Ради
4.2. Прізвище, ім'я, по батькові
Лоренцо Джаноттi (Lorenzo Gianotti)
4.3. Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт
В 777259 23.02.2004 д/н
4.4. Рік народження
1939
4.5. Освіта

вища
4.6. Стаж керівної роботи (років)
27
4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Член Ради приватного банкiнгу "УнiКредiт" (UniCredit).
4.8. Опис
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Член Спостережної ради банку згiдно з рiшенням Загальних
зборiв акцiонерiв банку вiд 09.03.2010 р.(протокол №1).
4.1. Посада
Член Спостережної Ради
4.2. Прізвище, ім'я, по батькові
Фабiо Форнаролi (Fabio Fornaroli)
4.3. Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт
J 0404201 20.08.2003 Магiстрат мiста Вiдня, МБА 1/8
4.4. Рік народження
1961
4.5. Освіта
вища
4.6. Стаж керівної роботи (років)
13
4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Начальник пiдроздiлу розвитку продаж у регiонi Чеської Республiки та Казахстану регiону ЦСЄ "УнiКредит Банк Австрiя АГ"
(СЕЕ UniCredit Bank Austria AG).
4.8. Опис
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Член Спостережної ради банку згiдно з рiшенням Загальних
зборiв акцiонерiв банку вiд 09.03.2010 р.(протокол №1).
4.1. Посада
Член Спостережної Ради
4.2. Прізвище, ім'я, по батькові
Паскаль Джамбой (Pasquale Giamboi)
4.3. Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт
С 485307 30.08.2005 д/н

4.4. Рік народження
1954
4.5. Освіта
вища
4.6. Стаж керівної роботи (років)
23
4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Головний операцiйний директор "УнiКредiт Банк Споживчого Кредитування С.п.А." (UniCredit Consumer Financing Bank S.p.A.)
4.8. Опис
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Член Спостережної ради банку згiдно з рiшенням Загальних
зборiв акцiонерiв банку вiд 09.03.2010 р.(протокол №1).
4.1. Посада
Член Спостережної Ради
4.2. Прізвище, ім'я, по батькові
Дорiс Томанек (Doris Tomanek)
4.3. Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт
Р 2769034 26.05.2008 Магiстрат мiста Вiдня, МБА 1/8
4.4. Рік народження
1956
4.5. Освіта
вища
4.6. Стаж керівної роботи (років)
11
4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Директор по роботi з персоналом Центрального офiсу компанiї "КОКА-КОЛА ЕйчБiСi" (Coca-Cola HBC).
4.8. Опис
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Член Спостережної ради банку згiдно з рiшенням Загальних
зборiв акцiонерiв банку вiд 09.03.2010 р.(протокол №1).
4.1. Посада
Голова Правлiння
4.2. Прізвище, ім'я, по батькові
Тимонькiн Борис Владиславович

4.3. Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт
СО 255281 28.10.1999 Шевченкiвським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
4.4. Рік народження
1951
4.5. Освіта
вища
4.6. Стаж керівної роботи (років)
32
4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Заступник Голови Правлiння Першого українського мiжнародного банку.
4.8. Опис
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Голова Правлiння банку згiдно з рiшенням Спостережної Ради
банку вiд 20.04.2001(протокол № 24).
4.1. Посада
Перший заступник голови Правлiння
4.2. Прізвище, ім'я, по батькові
Камелi Грацiано (Cameli Graziano)
4.3. Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт
C 371534 24.06.2004 вiд iменi мiнстра, полiцейська дiльниця м.Трiєст
4.4. Рік народження
1967
4.5. Освіта
вища
4.6. Стаж керівної роботи (років)
5
4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
"УнiКредит Банк Австiря АГ" (м. Вiдень): керiвник пiдроздiлу роздрiбного бiзнесу в країнах ЦСЄ/заступник керiвника пiдроздiлу
дiяльностi у регiонi ЦСЄ, вiдповiдальний за роздрiбний бiзнес. Посада в Групi УнiКредит: Перший вiце-президент групи УнiКредит.
4.8. Опис
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перший заступник голови Правлiння з виконанням функцiй
Генерального менеджера (прот. засiдання Спостережної ради вiд 29.10.2010 № 9).

4.1. Посада
Начальник департаменту нагляду за нормативно-правовою вiдповiднiстю та фiнансового монiторингу
4.2. Прізвище, ім'я, по батькові
Побережний Сергiй Миколайович
4.3. Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт
СО 656834 17.05.2001 Печерським РУ ГУ МВС України в м.Києвi
4.4. Рік народження
1964
4.5. Освіта
вища
4.6. Стаж керівної роботи (років)
16
4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Начальник управлiння фiнансового монiторингу та банкiвської безпеки АКБ "Укрсоцбанк".
4.8. Опис
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Член Правлiння банку згiдно з рiшенням Спостережної Ради
банку вiд 02.06.2003 (протокол № 41).
4.1. Посада
Фiнансовий директор
4.2. Прізвище, ім'я, по батькові
Волпi Джакомо (Volpi Giacomo)
4.3. Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт
АА 3876251 24.11.2009 Мiнiстром закордонних справ
4.4. Рік народження
1972
4.5. Освіта
вища
4.6. Стаж керівної роботи (років)
7
4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
"УнiКредiт" (UniCredit), Центральний Схiдний вiддiл, керiвник проекту
4.8. Опис
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Член Правлiння банку згiдно з рiшенням Спостережної Ради

банку вiд 25.03.2010 (протокол №2).
4.1. Посада
Директор з ризикiв
4.2. Прізвище, ім'я, по батькові
Заманов Георгi Костадiнов (Zamanov Georgi Kostadinov)
4.3. Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт
д/н 367393242 03.08.2009 МВР Софiя
4.4. Рік народження
1970
4.5. Освіта
вища
4.6. Стаж керівної роботи (років)
10
4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
УнiКредит Банк Сербiя, група УнiКредит, Директор Блоку управлiння ризиками, Член Правлiння банку.
4.8. Опис
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Член Правлiння банку з 01 сiчня 2010 року згiдно з рiшенням
Спостережної Ради банку вiд 28.12.2009 (протокол №7).
4.1. Посада
Директор Центру роздрiбного бiзнесу
4.2. Прізвище, ім'я, по батькові
Мауро Маскiо (Maschio Mauro)
4.3. Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт
АА 3876247 05.11.2009 Мiнiстерством iноземних справ
4.4. Рік народження
1969
4.5. Освіта
вища
4.6. Стаж керівної роботи (років)
10
4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Начальник департаменту розвитку сегментiв та продуктiв Центру роздрiбного бiзнесу АКБ "Укрсоцбанк".

4.8. Опис
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Член Правлiння банку згiдно з рiшенням Спостережної Ради
банку вiд 28.12.2009 (протокол №7).
4.1. Посада
Директор Центру корпоративного бiзнесу
4.2. Прізвище, ім'я, по батькові
Козаченко Сергiй Олександрович
4.3. Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт
СН 372483 26.11.1996 Мiнським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
4.4. Рік народження
1971
4.5. Освіта
вища
4.6. Стаж керівної роботи (років)
12
4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Публiчне акцiонерне товариство "УкрСиббанк".
4.8. Опис
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Член Правлiння банку згiдно з рiшенням Спастережної Ради
банку вiд 17.05.2010 (протокол №5).
4.1. Посада
Голова Ревiзiйної комiсiї
4.2. Прізвище, ім'я, по батькові
Марко Радiче (Marco Radice)
4.3. Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт
АА 3362166 29.08.2008 д/н
4.4. Рік народження
1957
4.5. Освіта
вища
4.6. Стаж керівної роботи (років)
18

4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Член Ради директорiв страхової компанiї "Iтас С.п.А." (Itas S.p.A.), Iталiя
4.8. Опис
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Голова Ревiзiйної комiсiї банку згiдно з рiшенням Загальних
зборiв акцiонерiв банку вiд 09.03.2010 р.(протокол №1).
4.1. Посада
Головний бухгалтер-начальник департаменту облiку та звiтностi
4.2. Прізвище, ім'я, по батькові
Ярмоленко Валентина Василiвна
4.3. Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт
ЕМ 093565 21.04.1999 Ленiнським РВ УМВС України в Луганськiй обл.
4.4. Рік народження
1962
4.5. Освіта
вища
4.6. Стаж керівної роботи (років)
16
4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ВАТ "УнiКредит Банк", головний бухгалтер - директор управлiння облiку та податкiв.
4.8. Опис
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

5. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
5.1. Найменування
Fitch Ratings Ltd
5.2. Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
5.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
5.4. Місцезнаходження
101 Finsbury Pavement, London, EC2A 1RS, UK
5.5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
-

5.6. Дата видачі ліцензії або іншого документа
5.7. Міжміський код та телефон
44 207 417-42-22
5.8. Факс
44 207 417-42-42
5.9. Вид діяльності
Присвоєння та монiторинг кредитних рейтингiв
5.10. Опис
Монiторинг поточних кредитних рейтингiв.
5.1. Найменування
ПрАТ "Фондова Бiржа ПФТС"
5.2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
5.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
21672206
5.4. Місцезнаходження
01133, Україна, м. Київ, вул. Щорса, 31
5.5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
АВ № 456950
5.6. Дата видачі ліцензії або іншого документа
05.03.2009
5.7. Міжміський код та телефон
044 522-88-08
5.8. Факс
044 522-85-53
5.9. Вид діяльності
Дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi цiнними паперами
5.10. Опис
Послуги органiзатора торгiвлi цiнними паперами.
5.1. Найменування
ПАТ "Фондова бiржа "Перспектива"

5.2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
5.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
33718227
5.4. Місцезнаходження
49000 м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, буд. 30
5.5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
АВ № 393984
5.6. Дата видачі ліцензії або іншого документа
24.03.2008
5.7. Міжміський код та телефон
056 373-95-94
5.8. Факс
056 373-97-81
5.9. Вид діяльності
Дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi цiнними паперами
5.10. Опис
Послуги органiзатора торгiвлi цiнними паперами
5.1. Найменування
ПрАТ "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв"
5.2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
5.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
35917889
5.4. Місцезнаходження
04107, Україна, м.Київ вул.Тропiнiна 7Г
5.5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
АВ № 498004
5.6. Дата видачі ліцензії або іншого документа
09.11.2009
5.7. Міжміський код та телефон
044 585-42-40
5.8. Факс

044 585-42-40
5.9. Вид діяльності
Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю
5.10. Опис
Обслуговування операцiй емiтента щодо випущених ним цiнних паперiв, зберiгання цiнних паперiв, обслуговування обiгу цiнних
паперiв.
5.1. Найменування
ВАТ "Нацiональний депозитарiй України"
5.2. Організаційно-правова форма
Вiдкрите акцiонерне товариство
5.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
30370711
5.4. Місцезнаходження
01001, Україна, м. Київ вул. Грiнченка 3
5.5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
АВ № 189650
5.6. Дата видачі ліцензії або іншого документа
19.09.2006
5.7. Міжміський код та телефон
044 279-10-78
5.8. Факс
044 279-10-78
5.9. Вид діяльності
Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю
5.10. Опис
Обслуговування операцiй емiтента щодо випущених ним цiнних паперiв, зберiгання цiнних паперiв, обслуговування обiгу цiнних
паперiв.
5.1. Найменування
Вiдкрите акцiонерне товариство Нацiональна акцiонерна страхова компанiя "Оранта"
5.2. Організаційно-правова форма
Вiдкрите акцiонерне товариство
5.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

00034186
5.4. Місцезнаходження
01133, м. Київ, вул. Жилянська, 75
5.5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
АВ № 360277
5.6. Дата видачі ліцензії або іншого документа
05.09.2007
5.7. Міжміський код та телефон
044 537-58-00
5.8. Факс
044 537-58-83
5.9. Вид діяльності
Послуги зi страхування
5.10. Опис
Страхування цiнностей пiд час їх перевезень та iнкасацiї (АВ № 360277 вiд 05.09.2007 р.); Cтрахування вiд нещасних випадкiв на
транспортi (АВ № 360299 вiд 05.09.2007р.); Страхування вiд нещасних випадкiв (працiвники банку) (АВ №360278 вiд 05.09.2007р.);
Страхування вiд нещасних випадкiв (iнкасатори) (АВ №360278 вiд 05.09.2007р.); Страхування вiд нещасних випадкiв (касири) (АВ
№360278 вiд 05.09.2007р.).
5.1. Найменування
АТ "Страхова компанiя "АХА Страхування"
5.2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
5.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
26059781
5.4. Місцезнаходження
04071, м. Київ, вул. Межигiрська, 32-А
5.5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
АВ № 483295
5.6. Дата видачі ліцензії або іншого документа
17.09.2009
5.7. Міжміський код та телефон
044 425-94-25
5.8. Факс

044 425-94-25
5.9. Вид діяльності
Послуги зi страхування
5.10. Опис
Страхування вiд нещасних випадкiв касирiв, iнкасаторiв та працiвникiв ПАТ "Укрсоцбанк" (лiцензiя АВ №483295 вiд 17.09.2009).
Обов'язкове страхування водiїв вiд нещасних випадкiв (лiцензiя АВ № 483276 вiд 17.09.2009). Обов'язкове страхування цивiльно-правової
вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв (лiцензiя АВ №483296 вiд 23.09.2009). Добровiльне страхування наземного
транспорту (лiцензiя АВ №483293 вiд 17.09.2009). Добровiльне страхування майна (готiвки та iнших цiнностей) (лiцензiя АВ №483288 вiд
17.09.2009). Добровiльне медичне страхування (лiцензiя АВ №483282 вiд 17.09.2009).
5.1. Найменування
Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Альфа-страхування"
5.2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
5.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
30968986
5.4. Місцезнаходження
01025, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6
5.5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
АВ № 500283
5.6. Дата видачі ліцензії або іншого документа
13.01.2010
5.7. Міжміський код та телефон
044 499-99-99
5.8. Факс
044 499-77-60
5.9. Вид діяльності
Послуги зi страхування
5.10. Опис
Добровiльне медичне страхування (лiцензiя АВ № 500283 вiд 13.01.2010 р.); Страхування корпусу АТМ та готiвкових коштiв, якi в
них розмiщенi (лiцензiя АВ № 500287 вiд 13.01.2010р.).
5.1. Найменування
Акцiонерне товариство "Українська пожежно-страхова компанiя"

5.2. Організаційно-правова форма
Акцiонерне товариство
5.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
35013432
5.4. Місцезнаходження
08500 Київська область, м. Фастiв, пл. Перемоги, 1
5.5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
АВ № 469626
5.6. Дата видачі ліцензії або іншого документа
05.05.2009
5.7. Міжміський код та телефон
044 463-64-21
5.8. Факс
044 463-64-21
5.9. Вид діяльності
Послуги зi страхування
5.10. Опис
Страхування готiвки в примiщеннi (лiцензiя АВ № 469626 вiд 05.05.2009 р.); Страхування будiвель (лiцензiя АВ № 469626 вiд
05.05.2009 р.).
5.1. Найменування
ПрАТ "АСК "IНГО Україна"
5.2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
5.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
16285602
5.4. Місцезнаходження
01054, Україна, м. Київ, вул. Воровського, 33
5.5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
АВ № 546570
5.6. Дата видачі ліцензії або іншого документа
16.07.2010
5.7. Міжміський код та телефон
044 490-27-44/45

5.8. Факс
044 490-27-48
5.9. Вид діяльності
Послуги зi страхування
5.10. Опис
Страхування банкоматiв (лiцензiя АВ № 546570 вiд 16.07.2010 р.); Страхування готiвки в банкоматах (лiцензiя АВ №546570 вiд
16.07.2010р.); Страхування добровiльних пожежних дружин (лiцензiя АВ № 546579 вiд 16.07.2010 р.); Страхування будiвель (лiцензiя АВ
№ 546570 вiд 16.07.2010 р.).
5.1. Найменування
ТДВ "Альянс Україна"
5.2. Організаційно-правова форма
Товариство з додатковою вiдповiдальнiстю
5.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
32253696
5.4. Місцезнаходження
04107, м. Київ, вул. Багговутiвска, 8/10
5.5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
АВ № 377210
5.6. Дата видачі ліцензії або іншого документа
29.10.2007
5.7. Міжміський код та телефон
044 459-00-51
5.8. Факс
044 499-77-01
5.9. Вид діяльності
Послуги зi страхування
5.10. Опис
Страхування вiдповiдальностi перед третiми особами (лiцензiя АВ № 377210 вiд 29.10.2007 р.)
5.1. Найменування
ПрАТ "СК "ПЗУ Україна"
5.2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство

5.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
20782312
5.4. Місцезнаходження
м. Київ, вул. Артема, 40
5.5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
АВ № 500104
5.6. Дата видачі ліцензії або іншого документа
15.12.2009
5.7. Міжміський код та телефон
044 238-62-38
5.8. Факс
044 581-04-55
5.9. Вид діяльності
Послуги зi страхування
5.10. Опис
Страхування вiдповiдальностi перед третiми особами (лiцензiя АВ № 500104 вiд 15.12.2009 р.)
5.1. Найменування
ТОВ "Юридична фiрма "Вронський, Вронська та партнери"
5.2. Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
5.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
32659187
5.4. Місцезнаходження
01033, м. Київ, вул. Жилянська, 34, оф.3
5.5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
А00 № 051192
5.6. Дата видачі ліцензії або іншого документа
21.11.2003
5.7. Міжміський код та телефон
044 569-03-05
5.8. Факс
044 569-03-05
5.9. Вид діяльності

Надання юридичних послуг
5.10. Опис
Здiйснення представництва iнтересiв Банку у судах, розробка схем захисту прав Банку, складання заяв, клопотань, заперечень,
iнших процесуальних документiв, вчинення iнших дiй.
5.1. Найменування
ТОВ "Юридична компанiя "Алєксєєв, Боярчуков та партнери"
5.2. Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
5.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
33941270
5.4. Місцезнаходження
01011, м. Київ, вул. П.Мирного 7а, кв.5
5.5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
А00 №038957
5.6. Дата видачі ліцензії або іншого документа
22.12.2005
5.7. Міжміський код та телефон
044 537-22-82
5.8. Факс
044 537-22-82
5.9. Вид діяльності
Надання юридичних послуг
5.10. Опис
Здiйснення представництва iнтересiв Банку в судах, правоохоронних органах, розробка схем захисту прав Банку, складання заяв,
клопотань, заперечень, iнших процесуальних документiв, вчинення iнших дiй.
5.1. Найменування
ТОВ "Рант'є - Днєпр"
5.2. Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
5.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
34775972
5.4. Місцезнаходження

52005, Днiпропетровська обл., Днiпропетровський р-н, с.м.т. Ювiлейне, вул. Теплична, буд. 23
5.5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
А01 № 054774
5.6. Дата видачі ліцензії або іншого документа
27.07.2009
5.7. Міжміський код та телефон
056 744-17-32
5.8. Факс
056 744-17-32
5.9. Вид діяльності
Надання юридичних послуг
5.10. Опис
Здiйснення представництва iнтересiв Банку у судах, розробка схем захисту прав Банку, складання заяв, клопотань, заперечень,
iнших процесуальних документiв, вчинення iнших дiй.
5.1. Найменування
ТОВ "Юридична фiрма "С.Т. Партнерс"
5.2. Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
5.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
35644629
5.4. Місцезнаходження
03132, м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 135/13 офiс 23
5.5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
А01 №726600
5.6. Дата видачі ліцензії або іншого документа
20.10.2010
5.7. Міжміський код та телефон
044 234-40-97
5.8. Факс
044 289-98-50
5.9. Вид діяльності
Надання юридичних послуг
5.10. Опис

Здiйснення представництва iнтересiв Банку у судах, розробка схем захисту прав Банку, складання заяв, клопотань, заперечень,
iнших процесуальних документiв, вчинення iнших дiй.
5.1. Найменування
ТОВ "Юридична група "Легат"
5.2. Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
5.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
35683156
5.4. Місцезнаходження
83015, м. Донецьк, пр. Миру, 8, оф.304
5.5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
А00 №744812
5.6. Дата видачі ліцензії або іншого документа
11.01.2008
5.7. Міжміський код та телефон
062 332-23-17
5.8. Факс
062 332-23-17
5.9. Вид діяльності
Надання юридичних послуг
5.10. Опис
Здiйснення представництва iнтересiв Банку у судах, розробка схем захисту прав Банку, складання заяв, клопотань, заперечень,
iнших процесуальних документiв, вчинення iнших дiй.
5.1. Найменування
ТОВ "Юридичне агентство "Юкон"
5.2. Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
5.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
32262323
5.4. Місцезнаходження
79000, м. Львiв, вул. Стрийська, 46ц, кв.8
5.5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

А01 №207631
5.6. Дата видачі ліцензії або іншого документа
18.09.2009
5.7. Міжміський код та телефон
032 237-02-14
5.8. Факс
032 237-02-14
5.9. Вид діяльності
Надання юридичних послуг
5.10. Опис
Здiйснення представництва iнтересiв Банку у судах, розробка схем захисту прав Банку, складання заяв, клопотань, заперечень,
iнших процесуальних документiв, вчинення iнших дiй.
5.1. Найменування
ТОВ "Юридична компанiя "Баристер"
5.2. Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
5.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
33194312
5.4. Місцезнаходження
м. Київ, вул. В.Василькiвська, 14
5.5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
А00 №008969
5.6. Дата видачі ліцензії або іншого документа
13.10.2004
5.7. Міжміський код та телефон
044 289-98-50
5.8. Факс
044 289-98-50
5.9. Вид діяльності
Надання юридичних послуг
5.10. Опис
Здiйснення представництва iнтересiв Банку у судах, розробка схем захисту прав Банку, складання заяв, клопотань, заперечень,
iнших процесуальних документiв, вчинення iнших дiй.

6. Відомості про цінні папери емітента
6.1. Інформація про випуски акцій емітента
Дата
реєстрації
випуску
1
27.08.1998

Опис
25.03.2009

Опис

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску
2
461/1/98

Найменування органу, що
зареєстрував випуск

Код
цінного
папера

3
Державна комiсiя з цiнних
паперiв та фондового ринку

4
UA1002232
007

Тип
цінного
папера

Форма
існування та
форма
випуску

Номінальн
а вартість
(грн.)

Кількість
акцій
(штук)

Загальна
номіналь
на
вартість
(грн.)
9
501395

Частка у
статутном
у капіталі
(у
відсотках)
10
0.04

5
6
7
8
Акції
Бездокумента
0.1
5013950
Іменні
рна Іменні
привілейо
вані
Метою випуску привiлейованих акцiй є формування статутного капiталу ПАТ "Укрсоцбанк". Торгiвля привiлейованими акцiями здiйснюється на
позабiржовому ринку цiнних паперiв. ПАТ "Укрсоцбанк" не має iнформацiї щодо здiйснення торгiвлi його акцiями на зовнiшнiх ринках.
Розмiщення привiлейованих акцiй ПАТ "Укрсоцбанк" здiйснював самостiйно. Спосiб розмiщення - вiдкрите (публiчне) розмiщення.
80/1/09
Державна комiсiя з цiнних
UA1002231
Акції
Бездокумента
0.1
126949860 12694986
99.96
паперiв та фондового ринку
009
Іменні
рна Іменні
50
05
прості
Метою випуску простих акцiй є збiльшення розмiру статутного капiталу ПАТ "Укрсоцбанк", залучення фiнансових ресурсiв для пiдвищення рiвня
надiйностi та захисту вiд сукупностi банкiвських ризикiв, а також забезпечення темпiв розвитку, визначених стратегiчними цiлями
ПАТ "Укрсоцбанк". Простi акцiї банку знаходяться в лiстингу ПрАТ "Фондова бiржа 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 його акцiями на зовнiшнiх ринках. Розмiщення простих акцiй ПАТ "Укрсоцбанк" здiйснював самостiйно. Спосiб розмiщення вiдкрите (публiчне) розмiщення.

6.2. Інформація про облігації емітента
Дата
реєстрації
випуску

1

26.01.2007

Опис

11.10.2007

Опис

17.01.2008

Опис

Номер
Найменуван
Облігації
свідоцтва ня органу,
Номінальна Кількість у
(відсоткові,
про
що
вартість
випуску
цільові,
реєстрацію зареєструва
(грн.)
(штук)
дисконтні)
випуску
в випуск
2

Форма
існування
та форма
випуску

Загальна
Процентна
номінальна
ставка (у
вартість
відсотках)
(грн.)

Термін
виплати
процентів

Сума
виплаченог
о
Дата
процентног погашення
о доходу за облігацій
звітний
період (грн)
11
12

3
4
5
6
7
8
9
10
Державна
комiсiя з
цiнних
Бездокумент
щоквартальн
16/2/07
відсоткові
1000
500000
500000000
12.5
487903.28
13.02.2012
паперiв та
арна Іменні
о
фондового
ринку
Серiя D, код ISIN UA4000003834. Облiгацiї серiї D знаходяться в позалiстинговому списку ПрАТ "Фондова бiржа ПФТС".
Кожен процентний перiод складає 91 календарний день. Виплата процентного доходу здiйснюється протягом 1 (одного) робочого дня з визначеної
дати. Вся сума залучених вiд продажу облiгацiй коштiв (100% вiд залучених коштiв) спрямована на збiльшення кредитно-iнвестицiйного портфеля
банку. Спосiб розмiщення облiгацiй: вiдкритий (публiчний) на позабiржовому ринку. На вторинному ринку облiгацiї продаються за договiрною
цiною.
Державна
комiсiя з
цiнних
Бездокумент
щоквартальн
693/2/07
відсоткові
1000
750000
750000000
16
0
15.10.2012
паперiв та
арна Іменні
о
фондового
ринку
Серiя F, код ISIN UA4000022040. Облiгацiї серiї F не знаходяться в лiстингу фондових бiрж.
Кожен процентний перiод складає 91 календарний день. Виплата процентного доходу здiйснюється протягом 1 (одного) робочого дня з визначеної
дати. Вся сума залучених вiд продажу облiгацiй коштiв (100% вiд залучених коштiв) спрямована на збiльшення кредитно-iнвестицiйного портфеля
банку. Спосiб розмiщення облiгацiй: закритий (приватний). На вторинному ринку облiгацiї продаються за договiрною цiною.
Державна
комiсiя з
цiнних
Бездокумент
щоквартальн
04/2/08
відсоткові
1000
500000
500000000
18
0
21.01.2013
паперiв та
арна Іменні
о
фондового
ринку
Серiя G, код ISIN UA4000030142. Облiгацiї серiї G не знаходяться в лiстингу фондових бiрж.
Кожен процентний перiод складає 91 календарний день. Виплата процентного доходу здiйснюється протягом 1 (одного) робочого дня з визначеної
дати. Вся сума залучених вiд продажу облiгацiй коштiв (100% вiд залучених коштiв) спрямована на збiльшення кредитно-iнвестицiйного портфеля
банку. Спосiб розмiщення облiгацiй: закритий (приватний). На вторинному ринку облiгацiї продаються за договiрною цiною.

10.04.2008

Опис

Державна
комiсiя з
цiнних
Бездокумент
щоквартальн
336/2/08
відсоткові
1000
500000
500000000
18
0
15.04.2013
паперiв та
арна Іменні
о
фондового
ринку
Серiя H, код ISIN UA4000035844. Облiгацiї серiї H не знаходяться в лiстингу фондових бiрж.
Кожен процентний перiод складає 91 календарний день. Виплата процентного доходу здiйснюється протягом 1 (одного) робочого дня з визначеної
дати. Вся сума залучених вiд продажу облiгацiй коштiв (100% вiд залучених коштiв) спрямована на збiльшення кредитно-iнвестицiйного портфеля
банку. Спосiб розмiщення облiгацiй: закритий (приватний). На вторинному ринку облiгацiї продаються за договiрною цiною.

7. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
7.1. Інформація про зобов"язання емітента
Види зобов’язань
Кредити банку
у тому числі:
Мiжбанкiвський кредит (долар США)
Мiжбанкiвський кредит (долар США)
Мiжбанкiвський кредит (долар США)
Мiжбанкiвський кредит (долар США)
Мiжбанкiвський кредит (долар США)
Мiжбанкiвський кредит (долар США)
Мiжбанкiвський кредит (Євро)
Мiжбанкiвський кредит (Євро)
Мiжбанкiвський кредит (долар США)
Мiжбанкiвський кредит (Долар США)
Мiжбанкiвський кредит (Долар США)
Мiжбанкiвський кредит (Долар США)
Мiжбанкiвський кредит (Долар США)
Мiжбанкiвський кредит (Долар США)
Мiжбанкiвський кредит (Долар США)
Мiжбанкiвський кредит (Долар США)
Зобов’язання за цінними паперами
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним
випуском):
Облiгацiї процентнi iменнi (серiї D)
Облiгацiї процентнi iменнi (серiї F)
Облiгацiї процентнi iменнi (серiї G)
Облiгацiї процентнi iменнi (серiї Н)
за іпотечними цінними паперами (за
кожним власним випуском):
за сертификатами ФОН (за кожним
власним випуском):
за векселями (всього)
за іншими цінними паперами (у тому
числі за похідними цінними паперами)(за
кожним видом):
за фінансовими інвестиціями в
корпоративні права (за кожним видом):
Податкові зобов’язання
Фінансова допомога на зворотній основі
Інші зобов’язання
Усього зобов’язань

Опис

Дата
виникнення

Непогашена
частина боргу
(тис. грн.)

X

13 752 913.120

Відсоток за
користування
коштами (відсоток
річних)
X

18.08.2008
29.09.2008
30.09.2008
30.09.2008
01.07.2008
24.02.2006
17.04.2007
25.04.2007
20.08.2010
27.08.2010
21.06.2010
29.06.2010
14.06.2010
07.07.2010
12.07.2010
01.06.2010
X

2 070 042.000
398 085.000
2 070 042.000
796 170.000
386 376.620
763.200
23 538.890
6 386.910
796 170.000
1 592 340.000
796 170.000
796 170.000
796 170.000
796 170.000
597 127.500
1 831 191.000
15 757.100

2.709
5.196
5.195
2.914
3.965
2.286
2
2.216
6.578
6.697
6.816
6.786
6.755
7.02
6.99
5.429
X

11.08.2014
24.09.2015
28.09.2015
28.09.2015
05.12.2017
24.02.2011
31.03.2014
19.04.2012
22.08.2012
29.08.2012
20.06.2012
27.06.2012
13.06.2012
09.07.2012
11.07.2012
01.12.2011
X

X

15 757.100

X

X

19.02.2007
29.10.2007
27.02.2008
21.04.2008

15 757.100
0.000
0.000
0.000

12.5
16
18
18

13.02.2012
15.10.2012
21.01.2013
15.04.2013

X

0.000

X

X

X

0.000

X

X

X

0.000

X

X

X

0.000

X

X

X

0.000

X

X

Дата
погашення
X

X
0.000
X
X
X
0.000
X
X
X
21 264 639.780
X
X
X
35 033 310.000
X
X
Станом на 31.12.2010 року на рахунках 3660 облiковувалося 2
мiжбанкiвськi кредити, що наданi на основi субординованого боргу,
в сумах 100 млн. дол. США та 150 млн. дол.США.
Станом на кiнець дня 31 грудня 2010 року залишки по iменним
процентним облiгацiям серiї D, емiтованi банком, становили 15 757,1
тис. грн. (з урахуванням неамортизованої премiї - 99,1 тис. грн.),
строк погашення яких 13.02.2012 року.
Станом на кiнець дня 31 грудня 2010 року залишки по iменним
процентним облiгацiям серiї F, емiтованi банком, вiдсутнi.
Станом на кiнець дня 31 грудня 2010 року залишки по iменним

процентним облiгацiям серiї G, емiтованi банком, вiдсутнi.
Станом на кiнець дня 31 грудня 2010 року залишки по iменним
процентним облiгацiям серiї Н, емiтованi банком, вiдсутнi.

Баланс
за 4 квартал 2010 року
Рядок

Найменування статті

1

2
АКТИВИ
Грошові кошти та їх еквіваленти
Торгові цінні папери
Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою
вартістю з визначенням результату переоцінки у
фінансових результатах
Кошти в інших банках, у тому числі:
В іноземній валюті
Резерви під знецінення коштів в інших банках
Резерви у відсотках до активу
Кредити та заборгованість клієнтів, у тому числі:
Кредити та заборгованість юридичних осіб, у тому числі:
В іноземній валюті
Кредити та заборгованість фізичних осіб, у тому числі:
В іноземній валюті
Резерви під знецінення кредитів
Резерви у відсотках до активу
Цінні папери в портфелі банку на продаж
Резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку на
продаж
Резерви у відсотках до активу
Цінні папери в портфелі банку до погашення
Резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку до
погашення
Резерви у відсотках до активу
Інвестиції в асоційовані й дочірні компанії
Інвестиційна нерухомість
Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на
прибуток
Відстрочений податковий актив
Основні засоби та нематеріальні активи
Інші фінансові активи
Резерви під інші фінансові активи
Резерви у відсотках до активу
Інші активи
Резерви під інші активи
Резерви у відсотках до активу
Довгострокові активи, призначені для продажу, та активи
групи вибуття
Резерви під зменшення корисності інвестицій в
асоційовані й дочірні компанії, що утримуються з метою
продажу
Резерви у відсотках до активу
Усього активів, у тому числі:
В іноземній валюті

1
2
3
4
4.1
5
5.1
6
6.1
6.1.1
6.2
6.2.1
7
7.1
8
9
9.1
10
11
11.1
12
13
14
15
16
17
18
18.1
19
20
20.1
21
22
22.1
23
23.1

На звітну дату
поточного
кварталу
3

(тис.грн.)
На кінець
попереднього
фінансового року
4

3223579
0

3115365
211287

0

0

319190
31847
-17151
5
37473835
17915792
12489820
19558043
17115641
-6577210
18
1252660

172866
32012
-6014
3
40556670
18672727
13005218
21883943
19027608
-4516583
11
376629

-26515

-26493

2
2194336

7
245

-20625

-245

0
7162
146421

100
6786
3136

140796

238412

145627
3237290
131557
-62317
47
39855
-4993
13

37287
3107590
118808
-34788
29
55394
-5859
11

0

0

0

0

0
41603497
26235253

0
43410493
29660989

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Кошти банків, у тому числі:
В іноземній валюті
Кошти юридичних осіб, у тому числі:
В іноземній валюті
Кошти юридичних осіб на вимогу, у тому числі:
В іноземній валюті
Кошти фізичних осіб, у тому числі:
В іноземній валюті
Кошти фізичних осіб на вимогу, у тому числі:
В іноземній валюті
Боргові цінні папери, емітовані банком, у тому числі:
В іноземній валюті
Інші залучені кошти
Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток
Відстрочені податкові зобов'язання
Резерви за зобов'язаннями
Інші фінансові зобов'язання
Інші зобов'язання
Субординований борг
Зобов'язання, що пов'язані з довгостроковими активами,
35
призначеними для продажу, чи групами вибуття
36
Усього зобов'язань, у тому числі:
36
В іноземній валюті
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
37
Статутний капітал
Власні акції (частки, паї), що викуплені в акціонерів
38
(учасників)
39
Емісійні різниці
40
Резерви, капіталізовані дивіденди та інші фонди банку
41
Резерви переоцінки необоротних активів, у тому числі:
41.1
Резерви переоцінки нерухомості
41.2
Резерви переоцінки нематеріальних активів
42
Резерви переоцінки цінних паперів
43
Резерви переоцінки за операціями хеджування
44
Прибуток/Збиток минулих років
45
Прибуток/Збиток поточного року
46
Усього власного капіталу
47
Усього пасивів
Примітки: д/н

24
24.1
25
25.1
25.2
25.2.1
26
26.1
26.2
26.2.1
27
27.1
28
29
30
31
32
33
34

Керівник

Суфтiна Т.В. 528-85-60
(прізвище виконавця, номер телефону)

17168215
17145801
5440856
1626078
3600279
710933
9896430
5054268
2806906
996450
16009
0
0
74545
0
25000
303179
88347
2020729

22158357
22154990
4671361
1462993
3146587
662911
7668964
4275962
2151177
910829
16651
0
0
467
523213
21242
242635
55443
2024305

0

0

35033310
25986003

37382638
30034379

1270000

1270000

0

0

1001011
2128832
2145837
2145178
0
-10479
0
6042
28944
6570187
41603497

1001011
2002096
1622905
1622116
0
-716
0
5798
126761
6027855
43410493

Б.В. Тимонькiн
(підпис, прізвище, ім'я, по батькові)
Головний бухгалтер
В.В. Ярмоленко
(підпис, прізвище, ім'я, по
батькові)

Звіт
про фінансові результати
за 4 квартал 2010 року

Рядок

Найменування статті

1
1
1.1
1.2
2
2.1
2.2

2
Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати)
Процентні доходи
Процентні витрати
Чистий комісійний дохід/(Чисті комісійні витрати)
Комісійні доходи
Комісійні витрати
Результат від торгових операцій з цінними паперами в
3
торговому портфелі банку
4
Результат від операцій з хеджування
Результат від переоцінки інших фінансових інструментів,
5
які обліковуються за справедливою вартістю з визнанням
результату переоцінки у фінансових результатах
6
Результат від торгівлі іноземною валютою
Прибуток/(Збиток), який виникає під час первісного
7
визнання фінансових активів за процентною ставкою,
вищою або нижчою, ніж ринкова
Прибуток/(Збиток), який виникає під час первісного
8
визнання фінансових зобов'язань за процентною ставкою,
вищою або нижчою, ніж ринкова
Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної
9
нерухомості
10
Результат від переоцінки іноземної валюти
11
Резерви під заборгованість за кредитами
12
Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж
Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на
13
продаж
14
Знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення
15
Резерви за зобов'язаннями
16
Інші операційні доходи
Доходи/(Витрати) від дострокового погашення
17
заборгованості
18
Адміністративні та інші операційні витрати
19
Результат від участі в капіталі
19.1
Дохід від участі в капіталі
19.2
Втрати від участі в капіталі
Дохід/(Збиток) від довгострокових активів, призначених
20
для продажу
21
Прибуток/(Збиток) до оподаткування
22
Витрати на податок на прибуток
23
Прибуток/(Збиток) після оподаткування
Чистий прибуток/(збиток) від продажу довгострокових
24
активів, призначених для продажу
25
Чистий прибуток/(збиток) банку
Примітки: д/н
Керівник

Суфтiна Т.В. 528-85-60
(прізвище виконавця, номер телефону)

(тис.грн.)
На звітну дату кварталу
попереднього
поточного року
фінансового року
3
4
2945345
3079524
5343767
6010062
2398422
2930538
507056
481785
600320
549379
93264
67594
17623

16548

0

0

-7111

-16093

44109

209819

0

0

0

0

0

0

24303
2197555
21

107966
2703283
21625

-1616

41117

20380
-6991
22507

-13
18737
84184

0

0

1247350
0
0
0

1178208
0
0
0

0

0

93901
64957
28944

83010
-43751
126761

0

0

28944

126761

Б.В. Тимонькiн
(підпис, прізвище, ім'я, по батькові)
Головний бухгалтер
В.В. Ярмоленко
(підпис, прізвище, ім'я, по
батькові)

