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

28.04.2010
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2009 рік
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента
Акцiонерно-комерцiйний банк соцiального розвитку "Укрсоцбанк"
1.2. Організаційно-правова форма емітента
Відкрите акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
00039019
1.4. Місцезнаходження емітента
- м.Київ - р-н 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 річної інформації
2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії

29.04.2010
(дата)

2.2. Річна інформація опублікована у

78 "Вiдомостi ДКЦПФР"

29.04.2010

(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

2.3. Річна інформація розміщена на власній
сторінці

-

(дата)

в мережі Інтернет

-

Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента:
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента;
б) інформація про державну реєстрацію емітента;
в) банки, що обслуговують емітента;
г) основні види діяльності;
ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності;
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств;
е) інформація про рейтингове агентство;
є) інформація про органи управління емітента.
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій
(розміру часток, паїв).
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці.
4. Інформація про посадових осіб емітента:
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;
б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента.
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента.
6. Інформація про загальні збори акціонерів.
7. Інформація про дивіденди.
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент.
9. 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;
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду;
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів.
10. Опис бізнесу.
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);
б) інформація щодо вартості чистих активів емітента;
в) інформація про зобов'язання емітента.
г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;
ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції.
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних
паперів.
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
що виникала протягом звітного періоду.
14. Інформація про стан корпоративного управління.
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій.
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну
дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися
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протягом звітного періоду;
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами
іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на
іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року.
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових
платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими
забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.
20. Основні відомості про ФОН.
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.
24. Правила ФОН.
25. Річна фінансова звітність.
X
26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році
(для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації
до Комісії).
X
27. Аудиторський висновок.
X
28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку (у разі наявності).
29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання
зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості).
30. Примітки: До п. 9.в.: АКБ "Укрсоцбанк не здiйснював емiсiю iнших цiнних паперiв, емiсiя
яких пiдлягає реєстрацiї, протягом звiтного перiоду.
До п. 9.г.: АКБ "Укрсоцбанк не здiйснював емiсiю похiдних цiнних паперiв.
До п. 9.г.: АКБ "Укрсоцбанк" не здiйснював викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду.
До п. 9.д.: Всi цiннi папери АКБ "Укрсоцбанк" випущенi в бездокументарнiй формi.
До п. 11.б.: Не заповнюється емiтентами, що здiйснюють банкiвську, страхову дiяльнiсть та
дiяльнiсть iнститутiв спiльного iнвестування.
До п. 11.г.: АКБ "Укрсоцбанк" не вiдноситься до емiтентiв, якi займаються видами дiяльностi,
що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення
електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.
До п. 11.г.: Оскiльки АКБ "Укрсоцбанк" не вiдноситься до емiтентiв, якi займаються видами
дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та
розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi, то
iнформацiя про собiварiсть реалiзаованої продукцiї не заповнюється.
До п. 25: Вiдповiдно до облiкової полiтики АКБ "Укрсоцбанк" не веде облiк руху грошових
коштiв за прямим методом.
До п. 28: Складання Рiчної фiнансової звiтностi вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв
фiнансової звiтностi АКБ "Укрсоцбанк" на момент подання звiту не завершено.
До п. 29: АКБ "Укрсоцбанк" не здiйснював випуск цiльових облiгацiй, виконання зобов"язань
за якими забезпечене об"єктами нерухомостi.

3. Основні відомості про емітента
3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
3.1.1. Повне найменування
Акцiонерно-комерцiйний банк соцiального розвитку "Укрсоцбанк"
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)
АКБ "Укрсоцбанк"
3.1.3. Організаційно-правова форма
Відкрите акціонерне товариство
3.1.4. Поштовий індекс
03150
3.1.5. Область, район
м.Київ - р-н
3.1.6. Населений пункт
м. Київ
3.1.7. Вулиця, будинок
вул. Ковпака, 29
3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента
3.2.1. Серія і номер свідоцтва
А01 № 128690
3.2.2. Дата державної реєстрації
27.09.1991
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво
Голосiївська районна у мiстi Києвi державна адмiнiстрацiя
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)
1 270 000 000.00
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)
1 270 000 000.00
3.3. Банки, що обслуговують емітента
3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у національній валюті
Головне управлiння Нацiонального банку України в м. Києвi та Київськiй областi
3.3.2. МФО банку
321024
3.3.3. Поточний рахунок
32008152402
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у іноземній валюті
ОПЕРУ Нацiонального банку України
3.3.5. МФО банку
300001
3.3.6. Поточний рахунок
32009100803
3.4. Основні види діяльності
65.12.1 - Комерцiйнi банки

3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
Вид діяльності
1
Дозвiл Нацiонального банку
України
Опис
Банкiвська лiцензiя
Опис
Професiйна дiяльнiсть на
фондовому ринку - депозитарна
дiяльнiсть: дiяльнiсть з ведення
реєстру власникiв iменних цiнних
паперiв
Опис
Професiйна дiяльнiсть на
фондовому ринку - депозитарна
дiяльнiсть: депозитарна дiяльнiсть
зберiгача цiнних паперiв
Опис
Професiйна дiяльнiсть на
фондовому ринку - дiяльнiсть з
торгiвлi цiнними паперами:
андеррайтинг
Опис
Професiйна дiяльнiсть на
фондовому ринку - дiяльнiсть з
торгiвлi цiнними паперами:
дилерська дiяльнiсть
Опис
Професiйна дiяльнiсть на
фондовому ринку - дiяльнiсть з
торгiвлi цiнними паперами:
брокерська дiяльнiсть
Опис
Професiйна дiяльнiсть на
фондовому ринку - дiяльнiсть з
торгiвлi цiнними паперами:
дiяльнiсть з управлiння цiнними
паперами
Опис

Номер ліцензії
(дозволу)

Дата
видачі

Державний орган, що видав

2
№ 5-3

3
21.09.2009

4
Нацiональний банк України

Дата
закінчення
дії ліцензії
(дозволу)
5
безстроково

Дозвiл на право здiйснення операцiй, термiн дiї яких необмежений.
№5
29.12.2001
Нацiональний банк України
безстроково
д/н
АВ № 376970 12.10.2007 Державна комiсiя з цiнних паперiв 13.10.2012
та фондового ринку

д/н
АВ № 376969

д/н
АВ № 376938

д/н
АВ № 376937

д/н
АВ № 376936

д/н
АВ № 397933

12.10.2007 Державна комiсiя з цiнних паперiв 13.10.2012
та фондового ринку

12.10.2007 Державна комiсiя з цiнних паперiв 13.10.2012
та фондового ринку

12.10.2007 Державна комiсiя з цiнних паперiв 13.10.2012
та фондового ринку

12.10.2007 Державна комiсiя з цiнних паперiв 13.10.2012
та фондового ринку

25.04.2008 Державна комiсiя з цiнних паперiв 25.04.2013
та фондового ринку

д/н

3.6. Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств
Найменування об'єднання: Асоцiацiя "ПФТС". Місцезнаходження об'єднання:
01133, м. Київ, вул. Щорса, 31. Асоцiацiя "ПФТС" є об'єднанням професiйних учасникiв
ринку цiнних паперiв, якi здiйснюють торгiвлю цiнними паперами, депозитарну дiяльнiсть
зберiгача, дiяльнiсть з управлiння цiнними паперами. Асоцiацiя здiйснює свою дiяльнiсть як
саморегулiвна органiзацiя на ринку цiнних паперiв - об'єднання, створене з метою захисту
iнтересiв своїх членiв, власникiв цiнних паперiв та iнших учасникiв ринку цiнних паперiв та
ринкiв фiнансових послуг. Асоцiацiя сприяє розвитку вiдкритого i рiвнодоступного ринку
цiнних паперiв в Українi, забезпечує провадження дiяльностi професiйними учасниками
фондового ринку, якi є членами Асоцiацiї. АКБ "Укрсоцбанк" є учасником даної асоцiацiї.
Найменування об'єднання: 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.
АКБ "Укрсоцбанк" є учасником даної асоцiацiї.
Найменування об'єднання: 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.
АКБ "Укрсоцбанк" є учасником даної асоцiацiї.
Найменування об'єднання: УМА "Укрбанктехнiка". Місцезнаходження об'єднання:
м. Київ, вул. Анiщенка, 4. УМА "Укрбанктехнiка" виробляє, продає та здiйснює сервiсне
обслуговування банкiвської технiки та обладнання. АКБ "Укрсоцбанк" є учасником цiєї
асоцiацiї.
Найменування об'єднання: 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. АКБ "Укрсоцбанк" є членом органiзацiї з сiчня 2005 року.
Найменування об'єднання: 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.
Найменування об'єднання: 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.
Найменування об'єднання: 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.
Найменування об'єднання: 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 кредитногрошовою системою.
Найменування об'єднання: 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.
Найменування об'єднання: 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.
Найменування об'єднання: 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.
Найменування об'єднання: 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.
Найменування об'єднання: 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.
Найменування об'єднання: 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 народного господарства, їх iнтеграцiї у
свiтову економiку, формуванню сучасної промислової, фiнансової, торговельної
iнфраструктур.
Найменування об'єднання: 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. АКБ "Укрсоцбанк" є
членом та учасником цiєї органiзацiї.
Найменування об'єднання: 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. АКБ "Укрсоцбанк" є прямим агентом всесвiтньо вiдомої системи грошових
переказiв Western Union.
Найменування об'єднання: Visa International Service Association. Місцезнаходження
об'єднання: United States, 900 Metro Centre Boulevard, Foster City, California, 94404.
Мiжнародна платiжна система. АКБ"Укрсоцбанк" є принциповим членом.
Найменування об'єднання: MasterCard Incorporated. Місцезнаходження об'єднання:
United States, 2000 Purchase Street, Purchase, New York 10577-2509. Мiжнародна платiжна
система. АКБ "Укрсоцбанк" є принциповим членом.
3.7. Інформація про рейтингове агентство
Дата визначення або
Ознака
Рівень кредитного
поновлення
рейтингового
рейтингу емітента
Найменування рейтингового агентства
рейтингової оцінки
агентства
або цінних паперів
емітента або цінних
(уповноважене,
емітента
паперів емітента
міжнародне)
1
2
3
4
Fitch Ratings Ltd
міжнародне
Поновлення
Врейтингове агентство рейтингової оцінки
емітента 17.03.2010
MOODY'S Investors Service Ltd
міжнародне
Поновлення
В3 - рейтинг
рейтингове агентство рейтингової оцінки
вiдкликано
емітента 25.02.2010
Standard & Poor's International Services, Inc.
міжнародне
Поновлення
ССС+/С - рейтинг
рейтингове агентство рейтингової оцінки
вiдкликано
емітента 19.03.2009
MOODY'S Investors Service Ltd (припинено
міжнародне
Поновлення
За нац. шкалоюспiвпрацю вiд 25.02.10)
рейтингове агентство рейтингової оцінки
Аа1.ua, за мiжнар.цінних паперів
Ва1
емітента 02.01.2007

3.8. Інформація про органи управління емітента
Органами управлiння Банку є:
- Загальнi збори акцiонерiв;
- Спостережна рада;
- Правлiння.
ЗАГАЛЬНI ЗБОРИ АКЦIОНЕРIВ БАНКУ
Є вищим органом Банку i скликаються Правлiнням не рiдше 1 (Одного) разу на рiк.
До 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. змiни розмiру Статутного капiталу Банку;
4. призначення та звiльнення Голови та членiв Спостережної ради, Голови та членi Ревiзiйної
комiсiї;
5. затвердження рiчних результатiв дiяльностi Банку, включаючи його дочiрнi пiдприємства,

затвердження звiтiв та висновкiв Ревiзiйної комiсiї та зовнiшнього аудитора;
6. затвердження порядку розподiлу прибутку, строкiв та порядку виплати дивiдендiв;
7. прийняття рiшення про припинення дiяльностi Банку, призначення лiквiдатора,
затвердження лiквiдацiйного балансу;
8. затвердження Положення про Спостережну раду та Положення про Ревiзiйну комiсiю;
СПОСТЕРЕЖНА РАДА БАНКУ
Спостережна рада - колегiальний орган управлiння, який представляє iнтереси акцiонерiв
Банку в перiод мiж проведенням Загальних зборiв акцiонерiв. Спостережна рада в кiлькостi
не менше 3 (Трьох) осiб обирається Загальними зборами акцiонерiв з числа акцiонерiв Банку
або їх представникiв на перiод 3 (Три) роки.
Спостережна рада має право обирати зi свого складу Заступника Голови Спостережної ради.
Спостережна рада здiйснює такi функцiї:
- призначає i звiльняє Голову, Першого заступника Голови та членiв Правлiння;
- контролює дiяльнiсть Правлiння;
- визначає зовнiшнього аудитора;
- встановлює порядок проведення ревiзiй та контролю за фiнансово-господарською
дiяльнiстю Банку;
- приймає рiшення щодо покриття збиткiв;
- приймає рiшення щодо створення, реорганiзацiї та лiквiдацiї дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та
представництв Банку, затвердження їх статутiв та положень;
- затверджує умови оплати працi та матерiального стимулювання Голови Правлiння, Першого
заступника Голови Правлiння та iнших членiв Правлiння. Спостережна рада може делегувати
вирiшення цього питання компенсацiйному комiтету;
- готує пропозицiї щодо порядку денного на Загальних зборiв акцiонерiв;
- затверджує Положення про Правлiння;
- 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;
- приймає рiшення про притягнення до матерiальної чи дисциплiнарної вiдповiдальностi
членiв Правлiння та Голови Правлiння;
- приймає рiшення про (i) розпорядження майном та коштами Банку на суму, що перевищує
25 вiдсоткiв статутного капiталу Банку, якщо iнше не передбачено Положенням про
Правлiння, 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;
- приймає рiшення щодо розмiру оплати послуг аудиторiв, винагород i компенсацiй, якi
виплачуються членам Ревiзiйної комiсiї. Спостережна рада може делегувати вирiшення цього
питання компенсацiйному комiтету;
- приймає рiшення про участь Банку в iнших пiдприємствах та органiзацiях. При цьому
пряма чи опосередкована участь Банку у капiталi будь-якого пiдприємства, установи 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;
- розглядає питання, внесенi для обговорення за iнiцiативою Загальних зборiв акцiонерiв,
Голови та члена Спостережної ради, Ревiзiйної комiсiї, Голови Правлiння;
- затверджує Положення про Службу внутрiшнього аудиту Банку;

- приймає рiшення щодо випуску облiгацiй Банку;
- здiйснює iншi повноваження, делегованi Загальними зборами акцiонерiв Банку, окрiм тих
що вiдносяться до їх виключної компетенцiї.
ПРАВЛIННЯ БАНКУ
Виконавчим органом Банку є Правлiння, 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 Спостережною радою.
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.
Правлiння складатиметься з кiлькостi членiв вiд 3 (Трьох) до 7 (Семи) та вiдповiдатиме за
такi види дiяльнiсть:
1. вирiшення всiх питань дiяльностi Банку, за винятком тих, якi входять до 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 i Спостережної ради, попереднiй розгляд
усiх питань, що виносяться на Загальнi збори акцiонерiв;
3. затвердження положень, правил, iнших внутрiшнiх документiв Банку;
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 органiзацiйної структури, кiлькiсного складу, системи оплати працi та
матерiального заохочення працiвникiв Банку, включаючи його фiлiї та представництва;
10. визначення часу, мiсця проведення Загальних зборiв акцiонерiв та їх порядку денного,
якщо iнше не передбачено рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв або Спостережної ради;
11. затвердження органiзацiйної структури Банку;
12. прийняття рiшень щодо списання за рахунок спецiальних резервiв активiв Банку,
визнаних безнадiйними вiдповiдно до чинного законодавства України, та в порядку,
визначеному внутрiшнiми документами Банку;
13. прийняття рiшень щодо будь-якого iншого питання дiяльностi Банку, окрiм тих, що
належать до компетенцiї iнших органiв управлiння Банку.

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

Код за ЄДРПОУ
засновника та/або
учасника

Місцезнаходження

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

Головне управлiння державного
страхування УРСР (нинi НАСК

00034186

- м.Київ - р-н 01033 м. Київ вул.
Жилянська, 75

0

"Оранта")
Мiнiстерство торгiвлi УРСР
Мiнiстерство легкої
промисловостi УРСР
Українське республiканське
гуртово-роздрiбне об'єднання
"Укрювелiрторг" (нинi ЗАТ
"Перлина")
Черкаський шовковий комбiнат
Мiнлегпрому УРСР (нинi АТЗТ
"Черкаський шовковий
комбiнат")
Видавництво "Радянська
Україна"
Українське товариство слiпих
УДС об'єднання пiдприємств i
органiзацiй побутового
обслуговування населення
"Укрсоюзсервiс"
Науково-виробниче об'єднання
"Муссон" Мiнзв'язку СРСР
Головне управлiння торгiвлi
виконкому Київської мiської
Ради народних депутатiв
Iнститут електрозварювання iм.
Є.О. Патона АН УРСР (Iнститут
електрозварювання iм. Є.О.
Патона НАНУ)
Нiкопольський прядильнонитковий комбiнат Мiнлегпрому
УРСР
Харкiвське виробниче хутряне
об'єднання
Лисичанська фабрика технiчних
тканин Мiнлегпрому УРСР (нинi
АТЗТфiрма
"Текстильеластотехнiка")
Концерн "Запорiжабразив"
Мiнверстатопрому УРСР
Донецький полiтехнiчний
iнститут (нинi Донецький
Нацiональний технiчний
унiверситет)
Донецьке виробничо-торгiвельне
трикотажне об'єднання
Асоцiацiя
зовнiшньоекономiчного
спiвробiтництва по будiвництву i
експлуатацiї
пiдприємств"АССЕПИНТЕР
Колгосп iм. Горького (нинi С/г
виробничий кооператив iм.
Горького)
Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи

00000000

- - р-н - - -

0

00000000

- - р-н - - -

0

01553988

- м.Київ - р-н 02140 м. Київ вул.
Гмирi, 1

0.00009

00306851

- Черкаська обл. - р-н 18036 м.
Черкаси вул. Енгельса, 170

0.00002

00000000

- - р-н - - -

0

00021195

- м.Київ - р-н 01133 м. Київ
Печерський узвiз, 3

0.00008

00000000

- - р-н - - -

0

00000000

- - р-н - - -

0

00000000

- - р-н - - -

0

24938142

- м.Київ - р-н 03680 м. Київ вул.
Боженко, 11

0

00000000

- - р-н - - -

0

00000000

- - р-н - - -

0

24197094

- Луганська обл. - р-н 93107 м.
Лисичанськ - 7 -

0.00004

00000000

- - р-н - - -

0

02070826

- Донецька обл. - р-н 83000 м.
Донецьк вул. Артема, 58

0.00002

00000000

- - р-н - - -

0

13690973

- м.Київ - р-н 02090 м. Київ
вул.Бакинських комесарiв, 8-б

0.000004

03759599

- Автономна Республіка Крим - р-н с. Уютне вул. Євпаторiйська, буд.8

0.00005

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

Відсоток акцій
(часток, паїв), які
належать

-

-- -

засновнику та/або
учаснику (від
загальної кількості)
0
0.000304
Усього

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
Середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв АКБ "Укрсоцбанк" за 2009 рiк становить
8 736 осiб. З них: штатнi працiвники складають 8 563 особи, середньооблiкова чисельнiсть
осiб, якi не перебувають в облiковому складi (зовнiшнi сумiсники та працюючi за цивiльнотрудовими договорами, угодами) - 32 особи, працiвники, якi працюють на умовах неповного
робочого часу - 141 особа. Фонд оплати працi штатних працiвникiв за 2009 рiк склав 423
046,9 тис. грн. i зменшився на 59 216,9 тис. грн. (12,3%) в порiвняннi з 2008 роком.
Кадровi програми АКБ "Укрсоцбанк" в 2009 роцi були спрямованi на забезпечення
рiвня квалiфiкацiї працiвникiв банку його операцiйним потребам.
Протягом 2009 року в АКБ "Укрсоцбанк" вiдбулися наступнi види навчання персоналу:
А) внутрiшньобанкiвськi семiнари за участю фахiвцiв Головного офiсу;
Б) зовнiшнi спецiалiзованi семiнари, конференцiї в межах України;
В) семiнари, конференцiї i стажування працiвникiв банку за межами України;
Г) стажування працiвникiв банку;
Д) тренiнги продаж банкiвських продуктiв;
Е) вивчення ангiлйської мови.

6. Інформація про посадових осіб емітента
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
6.1.1. Посада
Голова Спостережної ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Ян Кржиштоф Бiлецькi (Jan Krzysztof Bielecki)
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)
або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
D 0011854 11.10.2000 д/н
6.1.4. Рік народження
1951
6.1.5. Освіта
Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
23
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
член Ради Директорiв Європейського Банку Реконструкцiї та Розвитку у Лондонi
6.1.8. Опис
Вiдповiдно до внутрiшнiх документiв АКБ "Укрсоцбанк" Голова Спостережної ради
винагороду не отримує. Голова Спостережної ради банку згiдно з рiшенням Загальних зборiв
акцiонерiв Банку вiд 14.05.2008 р.(протокол №1). Голова Спостережної ради Банку здiйснює
керiвництво на засiданнях Спостережної ради та в цiлому здiйснює контроль за належним та
ефективним виконанням своїх функцiй Спостережною радою, скликає засiдання
Спостережної ради Банку щонайменше 4 (чотири) рази на рiк. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має.

6.1.1. Посада
Член Спостережної ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Федерiко Гiдзонi (Federico Ghizzoni)
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)
або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
АА 4075197 05.03.2009 д/н
6.1.4. Рік народження
1955
6.1.5. Освіта
Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
20
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Заступник головного управляючого Лондонського офiсу "УнiКредит".
6.1.8. Опис
Вiдповiдно до внутрiшнiх документiв АКБ "Укрсоцбанк" Член Спостережної ради
винагороду не отримує. Член Спостережної ради банку згiдно з рiшенням Загальних зборiв
акцiонерiв Банку вiд 14.05.2008 р.(протокол №1). Є членом Правлiння, вiдповiдальним за
пiдроздiл банкiвської дiяльностi в Центральнiй та Схiднiй Європi у складi "УнiКредит Банк
Австрiя АГ" та керiвником пiдроздiлу банкiвської дiяльностi на ринках Польщi у складi
"УнiКредит Груп". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
6.1.1. Посада
Член Спостережної ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Роберт Задразiл (Robert Zadrazil)
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)
або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
G 0967198 4 03.08.2000 Управлiнням Федеральної полiцiї, м. Вiдень
6.1.4. Рік народження
1970
6.1.5. Освіта
Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
6
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
начальник Пiдроздiлу глобальних банкiвських послуг "УнiКредит" в регiонi
Центральної та Схiдної Європи (GBS CEE UniCredit)
6.1.8. Опис
Вiдповiдно до внутрiшнiх документiв АКБ "Укрсоцбанк" Член Спостережної ради
винагороду не отримує. Член Спостережної ради банку згiдно з рiшенням Загальних зборiв
акцiонерiв Банку вiд 14.05.2008 р.(протокол №1). Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має.
6.1.1. Посада
Член Спостережної ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Луїджi Ловальо (Luigi Lovaglio)

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)
або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
F 590819 04.03.2006 д/н
6.1.4. Рік народження
1955
6.1.5. Освіта
Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
21
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Заступник голови Правлiння / головний керуючий "Банк Пекао С.А." (Bank Pekao
S.A.) (Польща)
6.1.8. Опис
Вiдповiдно до внутрiшнiх документiв АКБ "Укрсоцбанк" Член Спостережної ради
винагороду не отримує. Член Спостережної ради банку згiдно з рiшенням Загальних зборiв
акцiонерiв Банку вiд 14.05.2008 р.(протокол №1). Є першим заступником голови Правлiння /
головним керуючим "Банку Пекао С.А.". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини не має.
6.1.1. Посада
Член Спостережної ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Штефан Вiнкельмайер (Stephan Winkelmeier)
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)
або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н CF3NVCO5M 07.11.2008 д/н
6.1.4. Рік народження
1967
6.1.5. Освіта
Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
9
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Управляючий директор з питань реструктуризацiї, роботи по поверненню
заборгованостi та роботи з портфелем проблемних кредитiв "УнiКредит Банк Австрiя"
(UniCredit Bank Austria).
6.1.8. Опис
Вiдповiдно до внутрiшнiх документiв АКБ "Укрсоцбанк" Член Спостережної ради
винагороду не отримує. Член Спостережної ради банку згiдно з рiшенням Загальних зборiв
акцiонерiв Банку вiд 03.03.2009 р.(протокол №1). Є Директором з управлiння ризиками,
Членом Правлiння "УнiКредит Банк Австрiя АГ" (UniCredit Bank Austria AG). Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
6.1.1. Посада
Голова Правлiння - головний виконавчий директор банку
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Тимонькiн Борис Владиславович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)
або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

СО 255281 28.10.1999 Шевченкiвським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
6.1.4. Рік народження
1951
6.1.5. Освіта
Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
31
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Заступник Голови Правлiння Першого українського мiжнародного банку
6.1.8. Опис
На оприлюднення вiдомостей про розмiр виплаченої винагороди згоди не надано.
Голова Правлiння банку згiдно з рiшенням Спостережної Ради банку вiд
20.04.2001(протокол № 24).
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Голова Правлiння координує та контролює такi служби банку: апарат правлiння;
юридичний департамент; управлiння корпоративної iдентичностi та комунiкацiй;
департамент макроекономiчних дослiджень; Compliance-департамент. Голова Правлiння
органiзовує роботу Правлiння банку та представляє його у вiдносинах зi Спостережною
Радою банку, здiйснює нагляд за Правлiнням банку та забезпечує правильне виконання
рiшень Зборiв акцiонерiв, Спостережної Ради та Правлiння, перевiряє правильне дотримання
лiмiтiв та повноважень, наданих членам Правлiння та iншим працiвникам банку. Обiмає
наступнi посади: заступник голови Спостережної ради ПрАТ "Всеукраїнський депозитарiй
цiнних паперiв", голова Ради ПрАТ "Фондової бiржi ПФТС", голова Наглядової ради
"Першого всеукраїнського бюро кредитних iсторiй".
6.1.1. Посада
Перший Заступник Голови Правлiння
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Джаннi Ф. Папа (Gianni F. Papa)
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)
або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
AA 4231020 22.05.2009 Мiнiстром закордонних справ
6.1.4. Рік народження
1956
6.1.5. Освіта
Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
29
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Заступник голови Правлiння, генеральний директор Банку "УнiКредит", Словаччина
6.1.8. Опис
На оприлюднення вiдомостей про розмiр виплаченої винагороди згоди не надано.
Перший заступник голови Правлiння з виконанням функцiй Генерального менеджера
(прот. засiдання Спостережної ради вiд 20.02.2008 № 12). Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має. Перший заступник голови Правлiння з виконанням
функцiй Генерального менеджера має особливi функцiї, лiмiти та повноваження у таких
сферах: казначейство; управлiння логiстики i постачання; управлiння по роботi з персоналом;
iнформацiйно-технологiчний та органiзацiйний вiддiл; служба внутрiшнього аудиту;
корпоративний та роздрiбний бiзнес; фiнансовий блок; управлiння ризиками. Обiймає посаду

Голови Наглядової Ради ЗАТ "Ферротрейд Iнтернешнл".
6.1.1. Посада
Фiнансовий диерктор
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Гаральд Вертнег (Harald Vertneg)
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)
або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
Р 2235418 17.08.2007 Магiстрат м. Вiдень, МВА 13/14
6.1.4. Рік народження
1959
6.1.5. Освіта
Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
19
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Керiвник вiддiлу контролю "УнiКредит Банк Австрiя АГ", Вiдень (UniCredit Bank
Austria AG).
6.1.8. Опис
На оприлюднення вiдомостей про розмiр виплаченої винагороди згоди не надано.
Член Правлiння Банку згiдно з рiшенням Спостережної ради вiд 23.07.2008 (Протокол
№ 48). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Гаральд Вертнег
здiйснює кураторство: управлiння бухгалтерського облiку та звiтностi; управлiння економiки
та фiнансiв; тарифного комiтету.
6.1.1. Посада
Директор з ризикiв
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Березовик Вадим Михайлович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)
або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
СН 503886 10.06.1997 Днiпровським РУ ГУ МВС України в м.Києвi
6.1.4. Рік народження
1972
6.1.5. Освіта
Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
13
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Заступник директора кредитного департаменту - начальник центру корпоративного
банкiнгу та роздрiбного кредитування АППБ "АВАЛЬ".
6.1.8. Опис
На оприлюднення вiдомостей про розмiр виплаченої винагороди згоди не надано.
Член Правлiння банку згiдно з рiшенням Спостережної Ради банку вiд 17.03.2004
(протокол №26). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Березовик Вадим Михайлович здiйснював кураторство: управлiння ризиками;
управлiння кредитної експертизи; управлiння кредитування приватних клiєнтiв та малого
бiзнесу; управлiння кредитної адмiнiстрацiї; вiддiлу роботи iз заставним майном; управлiння
кредитного монiторингу та ревiзiй; кредитного комiтету приватних клiєнтiв; кредитного

комiтету.
Виведений зi складу Правлiння Банку вiдповiдно до рiшення Спостережної ради Банку
вiд 28.12.2009 №7.
6.1.1. Посада
Заступник Голови Правлiння
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Шульга Алла Анатолiївна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)
або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
СО 807033 13.08.2002 Деснянським РУГУ МВС України в м. Києвi
6.1.4. Рік народження
1967
6.1.5. Освіта
Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
15
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Радник Голови Спостережної ради АКБ "Укрсоцбанк"
6.1.8. Опис
На оприлюднення вiдомостей про розмiр виплаченої винагороди згоди не надано.
Член Правлiння банку згiдно з рiшенням Спостережної Ради банку вiд 28.11.2005
(протокол №478). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Шульга
Алла Анатолiївна здiйснювала кураторство: бек-офiсу казначейства; бек-офiсу
корпоративного та iндивiдуального бiзнесу.
Виведена зi складу Правлiння Банку вiдповiдно до рiшення Спостережної ради Банку
вiд 28.12.2009 №7.
6.1.1. Посада
Директор Департаменту нагляду за нормативно-правовою вiдповiднiстю та
фiнансового монiторингу
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Побережний Сергiй Миколайович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)
або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
СО 656834 17.05.2001 Печерським РУ ГУ МВС України в м.Києвi
6.1.4. Рік народження
1964
6.1.5. Освіта
Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
16
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Начальник управлiння фiнансового монiторингу та банкiвської безпеки АКБ
"Укрсоцбанк".
6.1.8. Опис
На оприлюднення вiдомостей про розмiр виплаченої винагороди згоди не надано.
Член Правлiння банку згiдно з рiшенням Спостережної Ради банку вiд 02.06.2003
(протокол №41). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Побережний Сергiй
Миколайович вiдповiдає за питання щодо здiйснення банком
обов'язкового фiнансового монiторингу та нагляду за нормативно-правовою вiдповiднiстю, є
вiдповiдальним працiвником за вжиття заходiв щодо запобiгання легалiзацiї (вiдмиванню)
доходiв одержаних злочинним шляхом.
6.1.1. Посада
Директор Центру роздрiбного бiзнесу
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Князєва Iрина Олексiївна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)
або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
ЕС 028284 02.02.1996 Феодосiйським МВГУ МВС України в Криму
6.1.4. Рік народження
1973
6.1.5. Освіта
Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
12
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Заступник керуючого Київської мiської фiлiї АКБ "Укрсоцбанк".
6.1.8. Опис
На оприлюднення вiдомостей про розмiр виплаченої винагороди згоди не надано.
Член Правлiння банку згiдно з рiшенням Спостережної Ради банку вiд 21.11.2005
(протокол №468). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Князєва Iрина Олексiївна здiйснювала кураторство: центр роздрiбного бiзнесу;
процесинговий центр.
Виведена зi складу Правлiння Банку вiдповiдно до рiшення Спостережної ради Банку
вiд 08.05.2009 №2.
6.1.1. Посада
Голова Ревiзiйної комiсiї
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Мiкелє Паолiлло (Michele Paolillo)
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)
або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
АА 2651980 30.04.2008 д/н
6.1.4. Рік народження
1953
6.1.5. Освіта
Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
21
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
"УнiКредит Глобал Лiзинг С.п.А." (UniCredit Global Leasing S.p.A.) (Iталiя), голова
Ради штатних аудиторiв.
6.1.8. Опис
Голова Ревiзiйної Комiсiї протягом 2009 року винагороду не отримував.
Голова Ревiзiйної Комiсiї банку згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Банку вiд
14.05.2008 р.(протокол №1). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Спецiалiзується у питаннях оподаткування, зокрема у сферi фiнансування та корпоративних
угод, є членом Ради Аудиторiв у якостi її постiйного члена або президента у компанiях
фiнансового сектору, аудитор.
6.1.1. Посада
Головний бухгалтер-начальник департаменту облiку та звiтностi
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Чорна Iрина Олексiївна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)
або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
СО 050808 14.01.1999 Радянським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
6.1.4. Рік народження
1959
6.1.5. Освіта
Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
20
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Начальник управлiння бухгалтерського облiку та звiтностi - головний бухгалтер АКБ
"Укрсоцбанк".
6.1.8. Опис
На оприлюднення вiдомостей про розмiр виплаченої винагороди згоди не надано.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Головний бухгалтер спрямовує роботу на дотримання в системi АКБ "Укрсоцбанк"
єдиних методологiчних засад бухгалтерського (фiнансового) i податкового облiку, чiткої
органiзацiї облiково-операцiйної роботи та внутрiшньобанкiвського контролю, забезпечення
достовiрної i своєчасної звiтностi. На даний час займає посаду Голови Ревiзiйної Комiсiї ЗАТ
"Ферротрейд Iнтернешнл".

6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

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

Голова Правлiння головний
виконавчий
директор банку

Тимонькiн Борис
Владиславович

Заступник Голови
Правлiння

Березовик Вадим
Михайлович

Заступник Голови
Правлiння

Шульга Алла
Анатолiївна

Директор
Департаменту
нагляду за
нормативноправовою
вiдповiднiстю та
фiнансового
монiторингу
Директора Центру
роздрiбного бiзнесу

Побережний Сергiй
Миколайович

Головний бухгалтерначальник
департаменту облiку
та звiтностi

Князєва Iрина
Олексiївна

Чорна Iрина
Олексiївна

Паспортні дані
фізичної особи
(серія, номер, дата
видачі, орган, який
видав) або
ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ
юридичної особи
СО 255281
28.10.1999
Шевченкiвським РУ
ГУ МВС України в
м. Києвi
СН 503886
10.06.1997
Днiпровським РУ
ГУ МВС України в
м.Києвi
СО 807033
13.08.2002
Деснянським РУГУ
МВС України в м.
Києвi
СО 656834
17.05.2001
Печерським РУ ГУ
МВС України в
м.Києвi

ЕС 028284
02.02.1996
Феодосiйським
МВГУ МВС
України в Криму
СО 050808
14.01.1999
Радянським РУ ГУ
МВС України в м.

Кількість за видами акцій
Дата
внесення до
реєстру

Кількість
акцій
(штук)

Від
загально
кількості
акцій (у
відсотках)

21.12.2005

847730

21.12.2005

Прості
іменні

Прості на
пред’явника

Привілейовані іменні

Привілейовані на
предявника

0.00667

540230

0

307500

0

565403

0.00445

360323

0

205080

0

21.12.2005

282788

0.00223

180218

0

102570

0

21.12.2005

282760

0.00223

180200

0

102560

0

21.12.2005

282873

0.00223

180263

0

102610

0

21.12.2005

282763

0.00223

180193

0

102570

0

Києвi
Усього

2544317

0.02004

0

922890

0

162142
7

*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних

7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента
Найменування
юридичної особи

Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ

ЗАТ "Ферротрейд
Iнтернешнл"

21659938

УнiКредит Банк
Австрiя АГ
(UniCredit Bank
Austria AG)

FN 150714

Прізвище, ім'я, по
батькові фізичної
особи*

Місцезнаходження
- м.Київ - р-н 01015
м. Київ вул.
Московська, 41/8
Австрiя - р-н 1010
м. Вiдень вул.
Шотенгассе, 6-8

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

Дата
внесення до
реєстру

Кількість
акцій
(штук)

10.12.1999

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)
69.19

878731780
2
01.01.2009

26.29
333870740
8

Дата
внесення до
реєстру
Усього

Кількість
акцій
(штук)
121260252
10

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)
95.48

Кількість за видами акцій
Прості
іменні

Прості на
пред’явника

Привілейовані іменні

Привілейовані на
предявника

878623
0644

0

1087158

0

333862
2250

0

85158

0

Кількість за видами акцій
Прості
іменні

Прості на
пред’явника

Привілейовані іменні

Привілейовані на
предявника

0

1172316

0

121248
52894

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

8. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид загальних зборів
Дата проведення
Кворум зборів
Опис

Вид загальних зборів
Дата проведення
Кворум зборів
Опис

чергові
X

позачергові
03.03.2009
96.54

Порядок денний:
1. Звiт Правлiння АКБ "Укрсоцбанк" про виконання основних напрямiв дiяльностi Банку,
запланованих на 2008 рiк, та основнi напрями дiяльностi Банку на 2009 рiк. Затвердження
звiту Правлiння АКБ "Укрсоцбанк" за 2008 рiк та основних напрямiв дiяльностi Банку на
2009 рiк.
2. Внесення змiн до Положення про Ревiзiйну комiсiю АКБ "Укрсоцбанк".
3. Змiна складу Спостережної ради АКБ "Укрсоцбанк".
4. Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї АКБ "Укрсоцбанк" про результати фiнансово господарської дiяльностi АКБ "Укрсоцбанк" за 2008 рiк та їх затвердження.
5. Затвердження звiту та висновку зовнiшнього аудитора про результати дiяльностi АКБ
"Укрсоцбанк" за 2008 рiк.
6. Затвердження фiнансового звiту АКБ "Укрсоцбанк" за 2008 рiк, консолiдованого
фiнансового звiту АКБ "Укрсоцбанк" за 2008 рiк, включаючи його дочiрнi пiдприємства,
та результатiв дiяльностi АКБ "Укрсоцбанк" за 2008 рiк.
7. Затвердження порядку розподiлу прибутку за напрямами використання, строкiв та
порядку виплати частки прибутку (дивiдендiв) за 2008 рiк.
8. Про збiльшення розмiру статутного капiталу АКБ "Укрсоцбанк" шляхом збiльшення
кiлькостi простих iменних акцiй iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових
внескiв.
9. Про вiдкрите (публiчне) розмiщення простих iменних акцiй АКБ "Укрсоцбанк".
Затвердження протоколу рiшення про вiдкрите (публiчне) розмiщення простих iменних
акцiй АКБ "Укрсоцбанк".
10. Затвердження проспекту емiсiї простих iменних акцiй АКБ "Укрсоцбанк".
11. Визначення уповноваженого органу та уповноважених осiб АКБ "Укрсоцбанк" з
питань розмiщення акцiй.
Загальнi збори акцiонерiв скликанi з iнiцiативи Правлiння АКБ "Укрсоцбанк".
Всi рiшення з питань порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв АКБ "Укрсоцбанк"
були прийнятi кiлькiстю голосiв акцiонерiв, що перевищує 90% голосiв акцiонерiв, якi
брали участь у зборах.
чергові

позачергові
X
28.04.2009
95.62

Порядок денний:
1. Затвердження збiльшення розмiру статутного капiталу АКБ "Укрсоцбанк", здiйсненого
шляхом вiдкритого (публiчного) розмiщення простих iменних акцiй.
2. Про внесення змiн та доповнень до Статуту АКБ "Укрсоцбанк" шляхом викладення
його в новiй редакцiї.
Загальнi збори акцiонерiв АКБ "Укрсоцбанк" скликалися з iнiцiативи Правлiння АКБ
"Укрсоцбанк".
Всi рiшення з питань порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв АКБ "Укрсоцбанк"
були прийнятi кiлькiстю голосiв акцiонерiв, що перевищує 90% голосiв акцiонерiв, якi
брали участь у зборах.

9. Інформація про дивіденди
За результатами звітного
періоду
за
за простими
привілейован
акціями
ими акціями
0.000
25 070.000
0.000
0.005

За результатами періоду, що
передував звітному
за
за простими
привілейован
акціями
ими акціями
0.000
25 070.000
0.000
0.005

Сума нарахованих дивідендів, грн.
Нараховані дивіденди на одну акцію,
грн.
0.000
6940.490
0.000
14097.730
Сума виплачених дивідендів, грн.
09.04.2010
09.04.2010
03.04.2009
03.04.2009
Дата складення переліку осіб, які мають
право на отримання дивідендів
09.04.2010
09.04.2010
03.04.2009
03.04.2009
Дата виплати дивідендів
Вiдповiдно до Статуту АКБ "Укрсоцбанк" розмiр рiчних дивiдендiв затверджується
Опис
Загальними зборами акцiонерiв за пiдсумками календарного року. Виплата дивiдендiв
починається через 30 днiв iз моменту ухвалення рiшення Загальними зборами акцiонерiв
АКБ "Укрсоцбанк" щодо їх виплати.
Розмiр дивiдендiв на привiлейованi акцiї складає 5 % вiд номiнальної вартостi
привiлейованої акцiї.

Питання про розподiл прибутку АКБ "Укрсоцбанк" за 2009 рiк розглядалося на Загальних
зборах акцiонерiв 09 березня 2010 року. Загальнi збори акцiонерiв АКБ "Укрсоцбанк"
прийняли рiшення про виплату дивiдендiв за привiлейованими акцiями. Виплата
дивiдендiв була розпочата 09 квiтня 2010 року. Юридичним особам дивiденди були
перерахованi на їх поточнi рахунки, вiдкритi у банкiвських установах; фiзичним особам депононованi у день їх нарахування та виплачуються акцiонеру при його зверненнi.
Вiдповiдно до рiшення Загальнх зборiв акцiонерiв АКБ "Укрсоцбанк" вiд 03.09.2009 року
нарахування та виплата дивiдендiв за привiлеойваними акцiями за 2008 рiк була розпочата
з 03 квiтня 2009 року. Юридичним особам дивiденди були перерахованi на їх поточнi
рахунки, вiдкритi у банкiвських установах; фiзичним особам - депононованi у день їх
нарахування та виплачуються акцiонеру при його зверненнi.
Станом на 27 квітня 2010 року сума виплачених дивідендів, нарахованих за результатами
діяльності Банку 2008 рік, складає 14 097,73 грн., а сума виплачених дивідендів,
нарахованих за результатами діяльності Банку за 2009 рік, складає 6940,49 грн.

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім"я та
по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності

ТОВ "Аудиторська фiрма "Аудит-Фiнанси"
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
34619277
- м.Київ - р-н 01034 м. Київ вул. Прорiзна,
19 Б
3886
Аудиторська палата України
26.10.2006
044 278-25-31
044 278-83-13
1. Дiяльнiсть у сферi бухгальтерського
облiку та аудиту; 2. Консультування з
питань комерцiйної дiяльностi та
управлiння; 3. Дослiдження кон"юктури
ринку та виявлення суспiльної думки; 4.

Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім"я та
по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім"я та
по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон

Оброблення даних; 5. Надання iнших
комерцiйних послуг.
1.Аудиторськi послуги, в зв'язку з
проведення вiдкритого (публiчного)
розмiщення акцiй АКБ "Укрсоцбанк", з
надання аудиторського висновку щодо
фiнансової звiтностi Банку за 2008 р. та
погоджених процедур щодо засвiдчення
Проспекту емiсiї акцiй АКБ "Укрсоцбанк".
2. Аудиторськi послуги з погоджених
процедур щодо засвiдчення Звiту про
результати розмiщення акцiй Банку.
3. Аудиторськi послуги з погоджених
процедур щодо засвiдчення Звiту про
наслiдки погашення облiгацiй Банку.
4. Аудиторськi послуги з погоджених
процедур щодо засвiдчення Звiту про
наслiдки погашення облiгацiй Банку.
5. Аудиторськi послуги з проведення
аудиту промiжної фiнансової звiтностi
Банку за I квартал 2009 року, в зв'язку з
випуском акцiй.
ПрАТ "КПМГ Аудит"
Приватне акціонерне товариство
31032100
- м.Київ - р-н 01001 м. Київ вул.
Михайлiвська, 11
2397
Аудиторська палата України
26.01.2001
044 490-55-07
044 490-55-08
Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку
1. Огляд пакету фiнансової звiтностi,
наданого банком станом на та за 6 мiсяцiв
2009 року.
2. Огляд скороченої консолiдованої
фiнансової звiтностi банку станом на та за 6
мiсяцiв 2009 року.
3. Огляд пакету фiнансової звiтностi,
наданого банком станом на та за 9 мiсяцiв
2009 року.
Fitch Ratings Ltd
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
United Kingdom - р-н EC2A London 101,
Finsbury Pavement, 1RS
44 207 417 4222

Факс
Вид діяльності
Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім"я та
по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім"я та
по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

44 207 4174242
Присвоєння та монiторинг кредитних
рейтингiв
Монiторинг поточних кредитних рейтингiв.
Отримання лiцензiї мiжнародним
рейтинговим агенством не передбачено
законодавством. З цiєї причини поля
"Номер лiцензiї", "Назва державного
органу, що видав лiцензiю або iнший
документ" та "Дата видачi лiцензiї" не
заповненi.
Moody's Investors Service Ltd
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
United Kingdom - р-н EC3R London 2
Minster Court, Mincing Lane, 7XB
44 207 7725454
44 207 220 72 95
Присвоєння та монiторинг кредитних
рейтингiв
Монiторинг поточних кредитних рейтингiв.
Отримання лiцензiї мiжнародним
рейтинговим агенством не передбачено
законодавством. З цiєї причини поля
"Номер лiцензiї", "Назва державного
органу, що видав лiцензiю або iнший
документ" та "Дата видачi лiцензiї" не
заповненi.
Standard & Poor's International Services, Inc.
Акціонерне товариство
Росiя - р-н 12500 м. Москва вул.
Воздвиженка, 4/7, ст.2
7 095 783400
7 095 783400
Присвоєння та монiторинг кредитних
рейтингiв
Монiторинг поточних кредитних рейтингiв.
Отримання лiцензiї мiжнародним
рейтинговим агенством не передбачено
законодавством. З цiєї причини поля
"Номер лiцензiї", "Назва державного
органу, що видав лiцензiю або iнший
документ" та "Дата видачi лiцензiї" не
заповненi.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім"я та
по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім"я та
по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім"я та
по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім"я та
по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ

ПрАТ "Фондова Бiржа ПФТС"
Приватне акціонерне товариство
21672206
м.Київ - р-н 01133 м. Київ вул. Щорса, 31
АВ № 456950
Державна комiсiя з цiнних паперiв та
фондового ринку
05.03.2009
044 522 88 08
044 522 85 53
Дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi ЦП
Послуги органiзатора торгiвлi ЦП.
ПАТ "Фондова бiржа "Перспектива"
Публічне акціонерне товариство
33718227
Дніпропетровська обл. - р-н 49000 м.
Днiпропетровськ вул. Ленiна, буд. 30
АВ № 393984
Державна комiсiя з цiнних паперiв та
фондового ринку
24.03.2008
056 373 95 94
056 373 97 81
Дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi ЦП
Послуги органiзатора торгiвлi ЦП.
ПрАТ "Всеукраїнський депозитарiй цiнних
паперiв"
Приватне акціонерне товариство
35917889
м.Київ - р-н 04107 м. Київ вул. Тропiнiна,
7Г
АВ № 498004
Державна комiсiя з цiнних паперiв та
фондового ринку
09.11.2009
044 585 42 40
044 585 42 40
Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю
Обслуговування операцiй емiтента щодо
випущених ним цiнних паперiв, зберiгання
цiнних паперiв, обслуговування обiгу
цiнних паперiв.
ВАТ "Нацiональний депозитарiй України"
Відкрите акціонерне товариство
30370711
м.Київ - р-н 01001 м. Київ вул. Грiнченка, 3
АВ № 189650
Державна комiсiя з цiнних паперiв та
фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

19.09.2006
044 279 10 78
044 279 10 78
Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю
Обслуговування операцiй емiтента щодо
випущених ним цiнних паперiв, зберiгання
цiнних паперiв, обслуговування обiгу
цiнних паперiв.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім"я та
по батькові фізичної особи

Вiдкрите акцiонерне товариство
Нацiональна акцiонерна страхова компанiя
"Оранта"
Відкрите акціонерне товариство
00034186
м.Київ - р-н 01133 м. Київ вул. Жилянська,
75
АВ №360277
Державна комiсiя з регулювання ринкiв
фiнансових послуг України
05.09.2007
044 537 58 00
044 537 58 83
Послуги зi страхування
Страхування цiнностей пiд час їх
перевезень та iнкасацiї; Cтрахування вiд
нещасних випадкiв на транспортi (лiцензiя
АВ №360299 вiд 05.09.2007);
Страхування цивiльно-правової
вiдповiдальностi власника транспортних
засобiв (лiцензiя АВ №377501 вiд
10.01.2008); Добровiльне медичне
страхування (працiвники банку) (лiцензiя
АВ №360288 вiд 05.09.2007); Страхування
вiд нещасних випадкiв (працiвники банку)
(лiцензiя АВ №360278 вiд 05.09.2007);
Страхування транспортних засобiв
(лiцензiя АВ №360285 вiд 05.09.2007);
Страхування цiнностей (робочих мiсць)
(лiцензiя АВ №360284 вiд 05.09.2007);
Страхування вiд нещасних випадкiв
(iнкасатори) (лiцензiя АВ №360278 вiд
05.09.2007); Страхування вiд нещасних
випадкiв (касири) (лiцензiя АВ №360278
вiд 05.09.2007); Страхування корпусу АТМ
та готiвкових коштiв, якi в них розмiщенi
(лiцензiя АВ №360284 вiд 05.09.2007).

Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім"я та
по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон

АТ "Страхова компанiя "АХА
Страхування"
Приватне акціонерне товариство
20474912
м.Київ - р-н 01601 м. Київ вул. Iллiнська, 8
АВ № 483295
Державна комiсiя з регулювання ринкiв
фiнансових послуг України
17.09.2009
044 425 94 25

Факс
Вид діяльності
Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім"я та
по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім"я та
по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім"я та
по батькові фізичної особи

044 425 94 25
Послуги зi страхування
Страхування вiд нещасних випадкiв
касирiв, iнкасаторiв та працiвникiв АКБ
"Укрсоцбанк"; 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); Страхування
корпусу АТМ та готiвкових коштiв, якi в
них розмiщенi (лiцензiя АВ № 429813 вiд
07.10.2008).
ЗАТ "АСК "IНГО Україна"
Закрите акціонерне товариство
16285602
м.Київ - р-н 01054 м. Київ вул.
Воровського, 33
АВ №299444
Державна комiсiя з регулювання ринкiв
фiнансових послуг України
01.02.2007
044 490 27 44/45
044 490 27 48
Послуги зi страхування
Страхування банкоматiв (лiцензiя АВ
№299435 вiд 05.02.2007); Страхування
готiвки в банкоматах (лiцензiя АВ №299435
вiд 05.02.2007); Страхування добровiльних
пожежних дружин (лiцензiя АВ №396180
вiд 03.03.2008); Страхування будiвель
(лiцензiя АВ №299444 вiд 05.02.2007).
ЗАТ "IНГО Україна ЖИТТЯ"
Закрите акціонерне товариство
35333145
м.Київ - р-н 01054 м. Київ вул.
Воровського, 33
АВ № 377374
Державна комiсiя з регулювання ринкiв
фiнансових послуг України
05.12.2007
044 390 57 47
044 390 57 44
Послуги зi страхування
Добровiльне страхування життя
ТДВ "Альянс Україна"

Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім"я та
по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім"я та
по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім"я та
по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс

Товариство з додатковою вiдповiдальнiстю
32253696
м.Київ - р-н 04107 м. Київ Багговутiвска,
8/10
АВ №377210
Державна комiсiя з регулювання ринкiв
фiнансових послуг України
29.10.2007
044 459 00 51
044 499 77 01
Послуги зi страхування
Страхування вiдповiдальностi перед
третiми особами.
ЗАТ "СК "Чартiс Україна"
Закрите акціонерне товариство
30858295
м.Київ - р-н 01601 м. Київ вул. Iллiнська, 8
АВ №483095
Державна комiсiя з регулювання ринкiв
фiнансових послуг України
19.10.2009
044 490 65 50
044 490 65 48
Послуги зi страхування
Страхування вiдповiдальностi перед
третiми особами.
ВАТ "СК "ПЗУ Україна"
Відкрите акціонерне товариство
20782312
м.Київ - р-н 04053 м. Київ вул. Артема, 40
АВ №442335
Державна комiсiя з регулювання ринкiв
фiнансових послуг України
30.12.2008
044 238 62 38
044 581 04 55
Послуги зi страхування
Страхування вiдповiдальностi перед
третiми особами.
ВАТ "УСК "Дженералi Гарант"
Відкрите акціонерне товариство
25965081
м.Київ - р-н 01042 м. Київ НовоПечерський пров., 19/3
АВ №№ 299706, 299707
Державна комiсiя з регулювання ринкiв
фiнансових послуг України
23.03.2007
044 531 95 80
044 531 95 80

Вид діяльності
Опис
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім"я та
по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім"я та
по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім"я та
по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший

Послуги зi страхування
Страхування корпусу АТМ та готiвкових
коштiв, якi в них розмiщенi.
"Правовий центр ХХI"
Іншi органiзацiйно-правовi форми
21709932
м.Київ - р-н 01010 м. Київ вул. Сiчневого
повстання, буд.14, кв.52
№ 271
Мiнiстерство Юстицiї України
22.11.1999
044 280 65 93
Надання юридичних послуг
Надання послуг АКБ "Укрсоцбанк"
стосовно захисту прав та iнтересiв АКБ
"Укрсоцбанк".
"Юридична компанiя "Алєксєєв, Боярчуков
та партнери"
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
33941270
м.Київ - р-н 01011 м. Київ вул. Панаса
Мирного, 7, оф.5
№038957
Державна адмiнiстрацiя
22.12.2005
044 537 22 82
Надання юридичних послуг
Надання послуг АКБ "Укрсоцбанк",
пов'язаних з розглядом касацiйних скарг до
ВГСУ, надання послуг стосовно захисту
прав та iнтересiв АКБ "Укрсоцбанк" у
органах ДВС всiх рiвнiв.
Здiйснення представництва iнтересiв АКБ
"Укрсоцбанк" в судах, правоохоронних
органах, органах державної виконавчої
служби, iнших органах, розробка схем
захисту прав АКБ "Укрсоцбанк", складання
заяв, клопотань, заперечень, iнших
процесуальних документiв, вчинення iнших
дiй.
ФО-П Гринчук Василь Зиновiйович
Підприємець - фізична особа
2667909175
Львівська обл. - р-н - м. Львiв вул. Мазепи
буд.11, кв.59
№1097
КДКА Львiвської областi

документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім"я та
по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім"я та
по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності

Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім"я та
по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження

06.07.2005
032 261 14 93
032 261 14 94
Юридична практика (адвокатська
дiяльнiсть)
Надання юридичних послуг стосовно
захисту прав та iнтересiв АКБ
"Укрсоцбанк" за позовом клiєнта до АКБ
"Укрсоцбанк".
ТОВ "АК "ЮСТIС"
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
36087547
м.Київ - р-н 01103 м. Київ вул. Кiквiдзе, 12
№264298
Державна адмiнiстрацiя
21.08.2008
044 496 26 66
Надання юридичних послуг
Надання юридичних послуг АКБ
"Укрсоцбанк" у стосовно захисту прав та
iнтересiв за адмiнiстративним позовом АКБ
"Укрсоцбанк" до органу державної влади
про скасування рiшень.
ТОВ "Адвокат Консалтiнг"
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
36154843
Одеська обл. - р-н - м. Одеса вул. Троїцька,
21, офiс 10
А01 № 509556
Державна адмiнiстрацiя
28.05.2009
048 798 12 31
Нотарiальна дiяльнiсть, дiяльнiсть у сферi
бухгалтерського облiку та аудиту,
дослiдження кон'юнктури ринку та
виявлення суспiльної думки
Представлення iнтересiв АКБ
"Укрсоцбанк" у справi за апеляцiйною
скаргою АКБ "Укрсоцбанк" на рiшення
районного суду.
ПП "Патрiот Плюс"
Приватне підприємство
33988371
Одеська обл. - р-н - м. Одеса вул.
Спиридонiвська, 26 кв. 12

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності

Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім"я та
по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім"я та
по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім"я та
по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження

№ 510223
Державна адмiнiстрацiя
17.08.2009
Проведення розслiдувань та забезпечення
безпеки, органiзацiя перевезення вантажiв;
послуги з органiзацiї подорожувань; iншi
види оптової торгiвлi
Представлення iнтересiв АКБ
"Укрсоцбанк" у справi за апеляцiйною
скаргою АКБ "Укрсоцбанк" на рiшення
районного суду.
ТОВ "Юстприват"
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
32032431
Харківська обл. - р-н 61022 м. Харкiв вул.
Артема, 4
№2031045504
Державна адмiнiстрацiя
11.12.2009
056 760 45 72; 760 45 70
056 760 45 72
Надання юридичних послуг
Юридичнi послуги по захисту прав та
iнтересiв АКБ "Укрсоцбанк" як
iпотекодержателя по договорах iпотеки.
ЗАТ "Iнюрполiс"
Закрите акціонерне товариство
22651695
Харківська обл. - р-н 61057 м. Харкiв вул.
Скрипника, б.14-а
№509065
Державна адмiнiстрацiя
27.07.1994
056 714 28 95
056 714 28 95
Надання юридичних послуг
Юридичнi послуги по виконанню
юридичної роботи з розробки правової
позицiї щодо оскарження рiшень суду та
пiдготовка касацiйних скарг по судових
справах.
ФО-П "Мiрошнiченко О.А."
Підприємець - фізична особа
2887218828
Харківська обл. - р-н 61000 м. Харкiв пр.

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Перемоги, б.54-б, кв.63
№1544
Харкiвська обласна КДКА
14.05.2008
Надання юридичних послуг
Пiдготовка проектiв процесуальних
документiв, надання консультацiй
юридичного характеру, представництво
iнтересiв АКБ "Укрсоцбанк" по справах в
судах.

11. Відомості про цінні папери емітента
11.1. Інформація про випуски акцій
Дата
реєстрації
випуску
1
27.08.1998
Опис
25.03.2009

Опис

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску
2
461/1/98

Міжнародн
Загальна
Частка у
Форма
Тип
Номінальн Кількість номіналь статутном
ий
Найменування органу, що
існування та
цінного
а вартість
акцій
ідентифіка
на
у капіталі
зареєстрував випуск
форма
ційний
папера
(грн.)
(штук)
вартість
(у
випуску
номер
(грн.)
відсотках)
3
4
5
6
7
8
9
10
Державна комiсiя з цiнних
UA1002232
Бездокумента
0.100
5013950
501 395.0
0.0004
паперiв та фондового ринку
007
рна Іменні
00
Метою випуску привiлейованих акцiй є формування статутного капiталу Банку. Торгiвля привiлейованими акцiями здiйснюється на позабiржовому
ринку цiнних паперiв. Банк не має iнформацiї щодо здiйснення торгiвлi його цiнними паперами на зовнiшнiх ринках. Розмiщення привiлейованих
акцiй Банк здiйснював самостiйно. Спосiб розмiщення - вiдкрите (публiчне) розмiщення.
80/1/09
Державна комiсiя з цiнних
UA1002231
Бездокумента
0.100
126949860 1 269 498
0.9996
паперiв та фондового ринку
009
рна Іменні
50
605.000
Метою випуску простих акцiй є збiльшення розмiру статутного капiталу АКБ "Укрсоцбанк", залучення фiнансових ресурсiв для пiдвищення рiвня
надiйностi та захисту вiд сукупностi банкiвських ризикiв, а також забезпечення темпiв розвитку, визначених стратегiчними цiлями АКБ
"Укрсоцбанк". Простi акцiї банку знаходяться в лiстингу ПрАТ "Фондова бiржа ПФТС". Торгiвля простими акцiями здiйснюється на ПрАТ
"Фондова бiржа ПФТС", ВАТ "Українська бiржа" та на позабiржовому ринку цiнних паперiв. Банк не має iнформацiї щодо здiйснення торгiвлi його
акцiями на зовнiшнiх ринках. Розмiщення простих акцiй Банк здiйснював самостiйно. Спосiб розмiщення - вiдкрите (публiчне) розмiщення.

11.2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)
11.2.1. Процентні облігації
Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва
про
реєстраці
ю випуску

1
26.01.2007

2
16/2/07

Опис

Найменування
органу, що
зареєстрував
випуск

Номінал
ьна
вартість
(грн.)

Кількість у
випуску
(штук)

Форма
існування
та форма
випуску

Загальна
номінальна
вартість
(грн.)

Процентна
ставка за
облігаціями (у
відсотках)

Термін
виплати
процентів

Сума
виплачен
их
процентів
за звітний
період
(грн.)
10
1 770 451.4
0

Дата
погашенн
я
облігацій

3
4
5
6
7
8
9
11
Державна комiсiя 1 000.00
500000
Бездокумен 500 000 000.
12.5
щоквартал
13.02.2012
з цiнних паперiв
0
тарна
000
ьно
та фондового
Іменні
ринку
Серiя D, код ISIN UA4000003834. Облiгацiї серiї D знаходяться в 2-му рiвнi лiстингу 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.

19.04.2007

Опис
11.10.2007

Опис
17.01.2008

Опис
10.04.2008

Опис

198/2/07

Державна комiсiя 1 000.00
500000
Бездокумен 500 000 000.
16
щоквартал
0.00
27.04.2010
з цiнних паперiв
0
тарна
000
ьно
та фондового
Іменні
ринку
Серiя E, код ISIN UA4000010573. Облiгацiї серiї E знаходяться в позалiстинговому списку 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: закритий
(приватний). На вторинному ринку облiгацiї продаються за договiрною цiною.
693/2/07

Державна комiсiя 1 000.00
750000
Бездокумен 750 000 000.
16
щоквартал
0.00
15.10.2012
з цiнних паперiв
0
тарна
000
ьно
та фондового
Іменні
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.
04/2/08

Державна комiсiя 1 000.00
500000
Бездокумен 500 000 000.
18
щоквартал 4 100 000.0 21.01.2013
з цiнних паперiв
0
тарна
000
ьно
0
та фондового
Іменні
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.
336/2/08

Державна комiсiя 1 000.00
500000
Бездокумен 500 000 000.
18
щоквартал
0.00
15.04.2013
з цiнних паперiв
0
тарна
000
ьно
та фондового
Іменні
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.

11.2.2. Дисконтні облігації
Дата
реєстрації
випуску
1
Опис

Номер
свідоцтва
про
реєстраці
ю випуску
2

Найменування органу,
що зареєстрував випуск

Номіналь
на
вартість
(грн.)

Кількість
у випуску
(штук)

3

4
5
0.000
0
АКБ "Укрсоцбанк" не здiйснював емiсiю дисконтних облiгацiй.

Форма
існування та
форма випуску
6

Загальна
номінальна
вартість
(грн.)
7
0.000

Дата
погашення
облігацій
8

11.2.3. Цільові (безпроцентні) облігації
Дата
реєстрації
випуску
1
Опис

Номер
свідоцтва
про
реєстраці
ю випуску
2

Найменування органу,
що зареєстрував випуск
3

Номіналь
на
вартість
(грн.)

Кількість
у випуску
(штук)

Форма
існування та
форма випуску

4
5
6
0.000
0
АКБ "Укрсоцбанк" не здiйснював емiсiю цiльових (безпроцентних) облiгацiй.

Загальна
номінальна
вартість
(грн.)
7
0.000

Найменування товару
(послуги), під який
здійснено випуск

Дата
погашення
облігацій

8

9

12. Опис бізнесу
Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)
Жовтень 1990 року - Заснований АКБ "Укрсоцбанк" як вiдкрите акцiонерне товариство на
базi Української республiканської контори "Житлосоцбанку" та зареєстрований в Держбанку
колишнього СРСР.
Вересень 1991 року - Перереєстрований Статут АКБ "Укрсоцбанк". В Нацiональному банку
України за № 3 отримана лiцензiя № 5 Нацiонального банку України на право здiйснення
банкiвських операцiй.
1992 рiк - Лiцензiя мiнiстерства Фiнансiв України № 5 надає АКБ "Укрсоцбанк" право
здiйснювати дiяльнiсть з випуску та обiгу цiнних паперiв. Крiм того, АКБ "Укрсоцбанк"
прийнятий до членiв Асоцiацiї українських банкiв та став членом Української
Мiжбанкiвської Валютної бiржi.
1993 рiк - АКБ "Укрсоцбанк" прийнятий до членiв Товариства всесвiтнiх мiжбанкiвських
фiнансових комунiкацiй (S.W.I.F.T.)
1995 рiк - пiдписано контракт з компанiєю "Reuters" на впровадження системи Reuters Dealing.
1996 рiк - АБК "Укрсоцбанк" стає членом Лiги Великих банкiв України та Асоцiацiї
Українських банкiв.
1997 рiк - Пiдписана угода щодо спiвробiтництва з компанiєю Western Union. АКБ
"Укрсоцбанк" набув статус асоцiйованого члена VISA International.
1999 рiк - АКБ "Укрсоцбанк" одержав лiцензiю НБУ на здiйснення операцiй з банкiвськими
металами на валютному ринку України. Також АКБ "Укрсоцбанк" одержав дозвiл Державної
комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку на здiйснення професiйної депозитарної
дiяльностi зберiгача цiнних паперiв.
АКБ "Укрсоцбанк" став членом Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб.
2000 рiк - АКБ "Укрсоцбанк" став афiлiйованим членом МПС Europay Int..
2001 рiк - пiдвищено статус АКБ "Укрсоцбанк" до Принципового члена VISA International.
АКБ "Укрсоцбанк" присуджено нагороду "Банк року 2001" в Українi, яка надається
найавторитетнiшим банкiвським журналом "The Banker" (The Financial Times group).
2002 рiк - АКБ "Укрсоцбанк" створив власний процесинговий центр, що дозволяє самостiйно
емiтувати пластиковi картки основних мiжнародних платiжних систем VISA i Europay. АКБ
"Укрсоцбанк" став членом Europay та одержав статус банку-учасника в обслуговуваннi
кредитної лiнiї ЄБРР (МСП-2). Крiм того, АКБ "Укрсоцбанк" розпочав надавати населенню
послуги з операцiй на свiтовому валютному ринку через програму електронної торгiвлi
"Дилiнговий центр АКБ "Укрсоцбанк".
2003 рiк - АКБ "Укрсоцбанк" отримав статус принципового члена Master Card Int.
2004 рік - АКБ "Укрсоцбанк" став першим банком в Українi - членом найбiльшої в свiтi
факторингової асоцiацiї Factors Chain International (FCI). АКБ "Укрсоцбанк" розпочав
спiвпрацю з Державним Фондом сприяння молодiжному житловому будiвництву за
програмою часткової компенсацiї вiдсоткової ставки за кредитами комерцiйних банкiв
молодим сiм'ям та одиноким молодим громадянам на будiвництво та придбання
(реконструкцiю) житла.
2005 рiк - АКБ "Укрсоцбанк" увiйшов до п'ятiрки українських банкiв, що емiтували
найбiльшу кiлькiсть карт MasterCard i Visa (за даними Української мiжбанкiвської асоцiацiї
членiв платiжних систем "EMA"). АКБ "Укрсоцбанк" увiйшов до трiйки банкiв-лiдерiв з
кредитування фiзичних осiб за рейтингом "Дiлового журналу" - "Iпотека-2005". АКБ
"Укрсоцбанк" вiдзначений подякою Державного казначейства України. АКБ "Укрсоцбанк"
став абсолютним лiдером за кiлькiстю згадувань в Iнтернет-ЗМI. АКБ "Укрсоцбанк" став
одним з переможцiв конкурсу з вiдбору банкiв, якi обслуговують пiдприємства бюджетної
сфери.
2006 рiк - Об'єднана банкоматна мережа АКБ "Укрсоцбанк" i його партнерiв перевищила

2000 банкоматiв. АКБ "Укрсоцбанк" вiдкрив перший центр самообслуговування клiєнтiв.
Standard & Poor's пiдвищило довгостроковий кредитний рейтинг контрагента українського
АКБ "Укрсоцбанк" (УСБ) з "В-" до "В", а його короткостроковий кредитний рейтинг
контрагента - з "С" до "В". АКБ "Укрсоцбанк" завершив процедуру реєстрацiї додаткової
емiсiї акцiй на 300 млн. грн. i збiльшив статутний капiтал до 370 млн. грн. У червнi обсяги
кредитних портфелiв фiзичних та юридичних осiб АКБ "Укрсоцбанк" зрiвнялися. АКБ
"Укрсоцбанк" одержав дозвiл на здiйснення обслуговування карток платiжної системи
MasterCard у торгово-сервiснiй мережi.
2007 рiк - АКБ "Укрсоцбанк" увiйшов до ТОП-3 банкiв-переможцiв у номiнацiї "Банк року2007" конкурсу "MasterCard Банк року". Об'єднана банкоматна мережа АКБ "Укрсоцбанк" та
банкiв-партнерiв стала найбiльшою в Українi - бiльш як 5,5 тис. банкоматiв. АКБ
"Укрсоцбанк", за даними рейтингу журналу "Кореспондент", увiйшов до трiйки найкращих
банкiв-роботодавцiв. АКБ "Укрсоцбанк" за пiдсумками першого пiврiччя 2007 року пiднявся
на друге мiсце в iпотечному рейтингу українських банкiв (частка на ринку iпотечного
кредитування - 15,39%). АКБ "Укрсоцбанк" включено до першого в Українi Довiдника
соцiально вiдповiдальних компанiй, пiдготовленого в рамках iнiцiативи Глобального
договору ООН. АКБ "Укрсоцбанк" за пiдсумками першого пiврiччя 2007 року став лiдером за
темпами зростання чистих активiв (+38,5%). АКБ "Укрсоцбанк" став учасником торговоiнформацiйної системи "Перспектива" i членом саморегулiвної органiзацiї "Регiональний
фондовий союз". АКБ "Укрсоцбанк" за пiдсумками першого кварталу 2007 року ввiйшов до
ТОП-3 рейтингу реєстраторiв асоцiацiї ПАРД. АКБ "Укрсоцбанк" увiйшов до ТОП-5 банкiвлiдерiв з випуску платiжних карток. АКБ "Укрсоцбанк" визнано абсолютним лiдером
рейтингу найбiльш зручних для бiзнесу банкiв, складеного журналом "Дiловий". АКБ
"Укрсоцбанк" визнано банком з найкращими умовами випуску й обслуговування платiжних
карток. АКБ "Укрсоцбанк" випустив єврооблiгацiї на суму 400 млн. доларiв США, емiтував
бiльш як 2 млн. платiжних карток. АКБ "Укрсоцбанк" визнано найкращим споживчим банком
України в 2006 роцi.
2008 рiк - У сiчнi UniCredit Bank Austria AG завершив купiвлю контрольного пакета акцiй
АКБ "Укрсоцбанк". Банк став частиною UniCredit Group. АКБ "Укрсоцбанк" названо
найпублiчнiшим банком України. АКБ "Укрсоцбанк" вiдповiдно до рейтингу журналу
"Експерт" одержав найвищий рейтинг надiйностi. АКБ "Укрсоцбанк" увiйшов до ТОП-4
найдорожчих банкiвських брендiв за версiєю рейтингу "Гвардiя". АКБ "Укрсоцбанк" став
абсолютним лiдером серед українських банкiв за обсягами коштiв юридичних осiб на
поточних рахунках. АКБ "Укрсоцбанк" згiдно з рейтингом журналу "Контракти" увiйшов до
ТОП-3 найнадiйнiших українських банкiв. АКБ "Укрсоцбанк" за версiєю ТОП-100 увiйшов
до складу ТОП-10 найбiльш капiталiзованих українських компанiй.
2009 рiк - АКБ "Укрсоцбанк" визнано переможцем у номiнацiї "Найкращий банк в Українi"
вiд авторитетного мiжнародного видання The Banker. АКБ "Укрсоцбанк" увiйшов до ТОП-6
найбiльш iнформацiйно прозорих українських банкiв. АКБ "Укрсоцбанк" став переможцем
конкурсу "Банк року - 2009" у номiнацiї "Найкращий банк для студентства" за версiєю
журналу "Банкиръ". За пiдсумками конкурсу "Euromoney Cash Management Poll-2009"
видання Euromoney, Укрсоцбанк та UniCredit Group отримали високi позицiї в рейтингу
найкращих банкiв у сферi послуг Cash Management в Українi та ЦСЄ. АКБ "Укрсоцбанк"
увiйшов до ТОП-10 наднадiйних банкiв України за версiєю журналу "Личный счет". АКБ
"Укрсоцбанк" увiйшов до ТОП-5 найдорожчих корпоративних брендiв України у
фiнансовому секторi за версiєю "Гвардiя". АКБ "Укрсоцбанк" увiйшов до авторитетного
рейтингу мiжнародної органiзацiї факторингу FCI. АКБ "Укрсоцбанк" - один iз
найнадiйнiших українських банкiв, згiдно з дослiдженням компанiї "Дагда". АКБ
"Укрсоцбанк" став абсолютним лiдером серед банкiв, що надають послуги факторингу. В
АКБ "Укрсоцбанк" реалiзується проект створення семи макрорегiональних центрiв на базi 27
фiлiй. АКБ "Укрсоцбанк" став одним iз двох українських банкiв, що увiйшли у ТОП-500

найбiльших свiтових фiнансових компанiй за вартiстю бренду, складений агентством Brand
Finance.
Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші
відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження,
ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з
попереднім звітним періодом
Органiзацiйна структура (мережа) АКБ "Укрсоцбанк" визначена Статутом Банку та
складається з Головного офiсу в м. Києвi, фiлiй (обласних, Кримської республiканської та
Київської мiської), вiддiлень i представництв.
АКБ "Укрсоцбанк" зi своїми фiлiями, вiддiленнями є єдиною системою. Фiлiї та
вiддiлення не є юридичними особами та здiйснюють свою дiяльнiсть вiд iменi Банку
вiдповiдно до Положень про фiлiї i вiддiлення та вiдповiдно наданих довiреностей.
Банк здiйснює свою дiяльнiсть у всiх регiонах України, маючи станом на 01.01.2010
року Головний офiс, 7 обласних фiлiй та 435 вiддiлень.
Станом на 01.01.2009 року структура Банку включала Головний офiс, 25 обласних фiлiй
та 447 вiддiлень. Протягом 2009 року 18 обласних фiлiй були реорганiзованi у вiддiлення, а
саме:
1. Житомирська, Черкаська, Київська та Чернiгiвська обласні філії АКБ "Укрсоцбанк"
були реорганізовані у вiдповiднi вiддiлення та пiдпорядковані Київськiй мiськiй фiлiї АКБ
"Укрсоцбанк".
2. Сумська, Полтавська, Днiпропетровська обласнi фiлiї АКБ "Укрсоцбанк" - у
вiдповiднi вiддiлення та пiдпорядковані Харкiвськiй обласнiй фiлiї.
3. Вiнницька, Чернiвецька, Тернопiльська обласнi фiлiї АКБ "Укрсоцбанк" - у вiдповiднi
вiддiлення та пiдпорядковані Хмельницькiй обласнiй фiлiї.
4. Луганська, Запорiзька обласнi фiлiї АКБ "Укрсоцбанк" - у вiдповiднi вiддiлення та
пiдпорядковані Донецькiй обласнiй фiлiї.
5. Рiвненська, Волинська, Iвано-Франкiвська, Закарпатська обласнi фiлiї АКБ
"Укрсоцбанк" - у вiдповiднi вiддiлення та пiдпорядковані Львiвськiй обласнiй фiлiї.
6. Миколаївська, Кiровоградська, Херсонська обласнi фiлiї АКБ "Укрсоцбанк" - у
вiдповiднi вiддiлення та пiдпорядковані Одеськiй обласнiй фiлiї.
7. Севастопольська міська фiлiя АКБ "Укрсоцбанк" - у вiддiлення з пiдпорядкуванням
Кримськiй республiканськiй фiлiї.
Найменування та мiсцезнаходження фiлiй АКБ "Укрсоцбанк" станом на 01.01.2010
року:
1. Головний офiс - 03150, м.Київ, вул.Ковпака, 29;
2. Кримська республiканська фiлiя - 95000 м.Сiмферополь, пр-т Кiрова, 36;
3. Донецька обласна фiлiя - 83114, м.Донецьк, вул.Рози Люксембург, 63;
4. Львiвська обласна фiлiя - 79000 м.Львiв, площа Мiцкевича, 10;
5. Одеська обласна фiлiя - 65014, м. Одеса, вул. Юрiя Олеши, 6;
6. Харкiвська обласна фiлiя - 61057, м. Харкiв, вул. Гоголя, 10;
7. Хмельницька обласна фiлiя - 29000 м. Хмельницький, вул. Соборна, 34;
8. Київська мiська фiлiя - 01033 м. Київ, вул.Жилянська, 9-11.
Дочiрнiми пiдприємствами АКБ "Укрсоцбанк" є:
1. Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Компанiя ПроФIКС"/"Компанiя ProFIX"
(03005, м. Київ, вул. Смоленьска, 31/33, Код ЄДРПОУ - 24575426) здiйснює свою дiяльнiсть у
сферi iнформатизацiї, створення програмного забезпечення. Змiн в структурi протягом 2009
року не було.
2. Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Альтера-Рiелтi" (03150, м. Київ, вул.
Димитрова, 3, Код ЄДРПОУ - 33597724) надає посередницькi послуги пiд час купiвлi,

продажу, здавання в оренду та оцiнювання нерухомостi невиробничого призначення. Змiн в
структурi протягом 2009 року не було.
3. Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Укрсоцбуд" (03150, м. Київ, вул. Димитрова, 3,
Код ЄДРПОУ - 33597609) здiйснює загальне будiвництво будiвель (новi роботи, роботи iз
замiни, реконструкцiї та вiдновлення). Змiн в структурi протягом 2009 року не було.
4. Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Укрсоцфiнанс" (03150, м. Київ, вул.
Димитрова, 3, Код ЄДРПОУ - 33597876) здiйснює фiнансове посередництво. Змiн в структурi
протягом 2009 року не було.
5. Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Спецiалiзована iнвестицiйно-будiвельна
компанiя з управлiння активами "Укрсоц-нерухомiсть" (03118, м. Київ, пр-кт
Червонозоряний, 132, к. 307, Код ЄДРПОУ - 34046870) здiйснює управлiння активами. Змiн в
структурi протягом 2009 року не було.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом
звітного періоду, умови та результати цих пропозицій
У 2009 роцi АКБ "Укрсоцбанк" не було отримано жодної пропозицiї щодо реорганiзацiї з
боку третiх осiб.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Цiннi папери у торговому портфелi банку
Цiннi папери в торговому портфелi - це борговi цiннi папери, акцiї та iншi цiннi папери
з нефiксованим прибутком, що придбанi банком з метою отримання прибутку вiд
короткотермiнових коливань ринкової цiни в найближчий час або якi мають котирувальну
цiну на активному ринку, що дозволяє облiковувати їх за справедливою вартiстю з визнанням
переоцiнки через прибутки/збитки.
Придбанi цiннi папери в торговий портфель первiсно оцiнюються за справедливою
вартiстю на дату розрахунку, на дату балансу переоцiнюються до їх справедливої вартостi.
Для цiнного папера справедливою вартiстю є вартiсть, що визначена за його
котирувальною цiною покупця (цiною bid) за даними оприлюднених котирувань цiнних
паперiв на фондових бiржах за станом на час закриття останнього бiржового дня звiтного
мiсяця. У разi неможливостi визначення справедливої вартостi цiнних паперiв виходячи з їх
котирування на ринку, для визначення справедливої вартостi використовується одна з
методик: ринкова цiна подiбного фiнансового iнструмента, аналiз дисконтованих грошових
потокiв, аналiз укладених угод на позабiржовому ринку тощо.
У звiтi про фiнансовi результати проценти вiд цiнних паперiв у торговому портфелi
банку вiдображаються як процентнi доходи, а прибутки та збитки вiд продажу та переоцiнка
цiнних паперiв до їх ринкової вартостi - як торговельний результат.
Цiннi папери в портфелi банку на продаж
До цiнних паперiв в портфелi на продаж банк вiдносить акцiї, iншi цiннi папери з
нефiксованим прибутком та борговi цiннi папери з фiксованою датою погашення, якi банк не
має намiру i/або змоги тримати до дати їх погашення та готовий продати у зв'язку iз змiною
ринкових вiдсоткових ставок, його потребами, пов'язаними з лiквiднiстю, а також наявнiстю
альтернативних iнвестицiй.
Придбанi цiннi папери в портфель на продаж первiсно оцiнюються за справедливою
вартiстю на дату розрахунку (включаючи витрати на операцiї з їх придбання). Витрати на
операцiї з придбання боргових цiнних паперiв вiдображаються за рахунками облiку дисконту
(премiї) на дату їх придбання. На дату балансу цiннi папери в портфелi на продаж, по яким
можна визначити справедливу вартiсть, переоцiнюються до їх справедливої вартостi.
Справедлива вартiсть цiнних паперiв визначається, виходячи з їх котирування на ринку,

ринкової цiни подiбного фiнансового iнструмента, аналiзу дисконтованих грошових потокiв,
аналiзу укладених угод на позабiржовому ринку тощо.
Акцiї та iншi цiннi папери з нефiксованим прибутком у портфелi на продаж,
справедливу вартiсть яких достовiрно визначити неможливо, вiдображаються на дату балансу
за їх собiвартiстю з урахуванням зменшення їх корисностi, якщо балансова вартiсть цiнних
паперiв перевищує суму очiкуваного вiдшкодування. Сума очiкуваного вiдшкодування
обчислюється на пiдставi ринкової ставки дохiдностi та реальних строкiв отримання
грошових платежiв за такими цiнними паперами. Сума очiкуваного вiдшкодування також
коригується на фактор ризику емiтента.
У звiтi про фiнансовi результати проценти вiд цiнних паперiв у портфелi банку на
продаж вiдображаються як процентнi доходи, дивiденди - як дохiд у виглядi дивiдендiв,
прибутки та збитки вiд продажу - як iнший результат, втрати вiд зменшення корисностi
цiнних паперiв - як витрати на формування резервiв. Переоцiнка цiнних паперiв
вiдображається у звiтi про власний капiтал за статтею "Переоцiнка iнвестицiй в асоцiйованi й
дочiрнi компанiї" до моменту вiдокремлення у формi звiту спецiальної статтi для
вiдображення переоцiнки цiнних паперiв у портфелi на продаж.
Цiннi папери в портфелi банку до погашення
До цiнних паперiв у портфелi до погашення банк вiдносить - борговi цiннi папери з
фiксованими платежами або з платежами, що можна визначити, а також з фiксованим
строком погашення. Борговi цiннi папери вiдносяться до портфеля до погашення, якщо банк
має намiр та змогу утримувати їх до строку погашення з метою отримання процентного
доходу.
Придбанi цiннi папери в портфель до погашення первiсно оцiнюються за справедливою
вартiстю на дату розрахунку (включаючи витрати на операцiї з їх придбання). На дату
балансу цiннi папери, що утримуються банком до їх погашення, вiдображаються за
амортизованою собiвартiстю з урахуванням зменшення їх корисностi, якщо балансова
вартiсть цiнних паперiв перевищує суму очiкуваного вiдшкодування. Сума очiкуваного
вiдшкодування за борговими цiнними паперами визначається як величина доходу,
дисконтована за кожний перiод сплати такого доходу на ставку дохiдностi вiдповiдного
боргового цiнного папера, плюс номiнальна вартiсть цiнного папера, дисконтована на ставку
дохiдностi вiдповiдного боргового цiнного папера.
У звiтi про фiнансовi результати проценти вiд цiнних паперiв у портфелi банку до
погашення вiдображаються як процентнi доходи, втрати вiд зменшення корисностi цiнних
паперiв - як витрати на формування резервiв.
Iнвестицiї в асоцiйованi та дочiрнi компанiї
До iнвестицiй в асоцiйованi та дочiрнi компанiї належать акцiї та iншi цiннi папери з
нефiксованим прибутком емiтентiв, якi вiдповiдають визначенням асоцiйованої або дочiрньої
компанiї Банку, за винятком таких цiнних паперiв, що придбанi та/або утримуються
виключно для продажу протягом 12 мiсяцiв з дати придбання.
Iнвестицiї в асоцiйованi та дочiрнi компанiї визнаються на дату отримання суттєвого
впливу.
Здiйсненi iнвестицiї в асоцiйованi та дочiрнi компанiї первiсно оцiнюються та
вiдображаються в бухгалтерському облiку за собiвартiстю. Витрати на операцiї, пов'язанi з
придбанням iнвестицiї, збiльшують суму такої iнвестицiї на дату її придбання.
Iнвестицiї в асоцiйованi компанiї вiдображаються на дату балансу за методом участi в
капiталi.
За iнвестицiями в дочiрнi компанiї, облiк яких здiйснюється за собiвартiстю з
урахуванням зменшення корисностi, Банк складає консолiдовану фiнансову звiтнiсть.

Нематерiальнi активи
Нематерiальнi активи, якi облiковуються на балансi банку, складаються, в основному, iз
лiцензiй на право використання програмного забезпечення.
Придбанi нематерiальнi активи зараховуються на баланс банку за первiсною вартiстю,
яка включає всi витрати по їх придбанню, доставцi, установцi та введенню в експлуатацiю.
Амортизацiя нематерiальних активiв здiйснюється щомiсячно за прямолiнiйним
методом протягом строку корисного використання об'єкта.
Основнi засоби
До основних засобiв вiдносяться предмети, строк корисного використання яких
перевищує один рiк i вартiсть яких за одиницю або комплект становить 1000,00 грн. i бiльше.
Придбанi (створенi) основнi засоби зараховуються на баланс банку за первiсною
вартiстю, яка включає всi витрати по їх придбанню (створенню), доставцi, установцi та
введенню в експлуатацiю.
У системi АКБ "Укрсоцбанк" для нарахування амортизацiї на основнi засоби та
нематерiальнi активи використовуються такi методи:
- прямолiнiйний, за яким рiчна сума амортизацiї визначається дiленням вартостi, що
амортизується, на строк корисного використання об'єкта,
- прискореного зменшення залишкової вартостi, за яким рiчна сума амортизацiї
визначається як добуток залишкової вартостi об'єкта на початок звiтного року або первiсної
його вартостi на дату, з якої починається нарахування амортизацiї, та рiчної норми
амортизацiї, яка обчислюється залежно вiд строку корисного використання об'єкта, i
подвоюється.
Прискорений метод нарахування амортизацiї застосовується у системi АКБ
"Укрсоцбанк" за окремим рiшенням Правлiння Банку тодi, коли строк корисного
використання (експлуатацiї) об'єкта основних засобiв чи нематерiальних активiв
переглядається у разi змiни очiкуваних економiчних вигод вiд його використання.
Запаси
В АКБ "Укрсоцбанк" використовуються наступнi методи визначення вартостi запасiв
матерiальних цiнностей при вiдпуску їх в експлуатацiю та iншому вибуттi:
- iдентифiкована собiвартiсть одиницi запасiв, за якою оцiнюються матерiальнi цiнностi,
якi у використаннi не замiнюють одна другу;
- середньозважена собiвартiсть одиницi запасiв однорiдних, придбаних за рiзними
цiнами товарно-матерiальних цiнностей (бензин, папiр тощо); для цього до середньої вартостi
цiнностей на початок перiоду додається вартiсть нового надходження таких цiнностей на
склад; отримана сума дiлиться на кiлькiсть одиниць запасу цiнностей; результат дiлення i
являється середньозваженою вартiстю матерiалiв; при кожному надходженнi матерiалiв на
склад середньозважена їх вартiсть має бути перерахована.
Передавання зi складу в експлуатацiю матерiалiв, вартiсть яких пiдлягає розрахунку за
методом середньозваженої, проводиться за цiєю вартiстю, доки на склад не надiйдуть новi
матерiали i не вiдбудеться перерахунок середньої вартостi цiнностей.
Текст аудиторського висновку
Правлiнню
Акцiонерно-комерцiйного банку соцiального розвитку "Укрсоцбанк"
Звiт щодо фiнансової звiтностi
Ми провели аудиторську перевiрку фiнансової звiтностi Акцiонерно-комерцiйного банку
соцiального розвитку "Укрсоцбанк" (далi - Банк), що додається, яка включає баланс станом
на 31 грудня 2009 p., звiт про фiнансовi результати, звiт про змiни у власному капiталi, звiт
про рух грошових коштiв, загальну iнформацiю про дiяльнiсть Банку за рiк, що минув на

зазначену дату, опис важливих аспектiв облiкової полiтики та iншi примiтки.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне представлення цiєї
фiнансової звiтностi у вiдповiдностi до вимог Нацiонального банку України щодо складання
та оприлюднення фiнансової звiтностi банкiв України. Вiдповiдальнiсть управлiнського
персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрiшнього контролю
стосовно пiдготовки та достовiрного представлення фiнансової звiтностi, якi не мiстять
суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки; вибiр та застосування вiдповiдної
облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам.
Вiдповiдальнiсть аудиторiв
Нашою вiдповiдальнiстю є надання висновку щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi
результатiв нашої аудиторської перевiрки. Ми провели аудиторську перевiрку згiдно з
Мiжнародними стандартами аудиту, прийнятими рiшенням Аудиторської Палати України вiд
18 квiтня 2003 р. №122 в якостi Нацiональних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд
нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевiрки для
отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказiв
стосовно сум та розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вiдбiр процедур залежить вiд судження
аудиторiв. До таких процедур входить i оцiнка ризикiв суттєвих викривлень фiнансової
звiтностi внаслiдок шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор
розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються пiдготовки та достовiрного
представлення фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi
вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього
контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної
облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та
загального представлення фiнансової звiтностi.
Ми вважаємо, що отримали достатнi та вiдповiднi аудиторськi докази для висловлення нашої
думки.
Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки
"Положення про порядок формування та використання резерву для вiдшкодування можливих
втрат за кредитними операцiями банкiв", затверджене постановою Правлiння Нацiонального
банку України вiд 6 липня 2000 р. №279 (зi змiнами та доповненнями) (далi - "Постанова
№279"), вимагає формування резерву на всю суму прострочених понад 31 день i сумнiвних
щодо отримання нарахованих доходiв. Банком не було виконано вимоги Постанови №279 у
частинi формування резерву на повну суму прострочених понад 31 день i сумнiвних щодо
отримання нарахованих доходiв. Така невiдповiднiсть вимогам Постанови №279 не мала
впливу на розмiр регулятивного капiталу та норматив адекватностi капiталу Банку у зв'язку з
тим, що для цiлей розрахунку розмiру регулятивного капiталу та нормативу адекватностi
капiталу Банком було зменшено суму основного капiталу, разом з iншими зменшеннями, на
суму недосформованих резервiв пiд простроченi понад 31 день та сумнiвнi до отримання
нарахованi доходи у вiдповiдностi до "Iнструкцiї про порядок дiяльностi банкiв в Українi",
затвердженої постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 28 серпня 2001 р.
№368 (зi змiнами та доповненнями), як розкрито у примiтцi 38 до цiєї фiнансової звiтностi.
Умовно-позитивна думка
На нашу думку, за винятком впливу питання, про яке йдеться у роздiлi "Пiдстава для
висловлення умовно-позитивної думки", фiнансова звiтнiсть представляє достовiрно, в усiх
суттєвих аспектах, фiнансовий стан Банку станом на 31 грудня 2009 p., його фiнансовi

результати та рух грошових коштiв за рiк, що минув на зазначену дату, вiдповiдно до вимог
Нацiонального банку України щодо складання та оприлюднення фiнансової звiтностi банкiв
України.
Iнше
Фiнансову звiтнiсть Банку станом на та за рiк, що закiнчився 31 грудня 2008 p., було
перевiрено iншими аудиторами, чий висновок, датований 20 лютого 2009 p., мiстив
безумовно-позитивну думку щодо цiєї фiнансової звiтностi.
Звiт щодо iнших юридичних та законодавчих вимог
Наш аудит було проведено з метою формування думки щодо фiнансової звiтностi в цiлому.
Згiдно з Рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку №1528 вiд 19
грудня 2006 p., нашi аудиторськi процедури були направленi на розкриття iнформацiї у
фiнансовiй звiтностi згiдно з вимогами Нацiонального банку України щодо складання та
оприлюднення фiнансової звiтностi банкiв України та чинними положеннями про подання
рiчних звiтiв емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку до Державної комiсiї
з цiнних паперiв та фондового ринку України.
На нашу думку, за винятком впливу питання, про яке йдеться у роздiлi "Пiдстава для
висловлення умовно-позитивної думки", iнформацiя, розкрита у фiнансовiй звiтностi,
представлена достовiрно, у всiх суттєвих аспектах, згiдно з вимогами Нацiонального банку
України щодо складання та оприлюднення фiнансової звiтностi банкiв України та чинними
положеннями про подання рiчних звiтiв емiтентами та професiйними учасниками фондового
ринку до Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку України.
ПрАТ "КПМГ Аудит"
5 березня 2010 р.
Михайлівська, 11
01001 Київ, Україна
Ганна Пархоменко
Сертифікований аудитор
Сертифікат АПУ: 0085
Сертифікат НБУ: 0000044
Додаткова iнформацiя вiдповiдно до вимог Рiшення Державної комiсiї з цiнних паперiв та
фондового ринку вiд 19 грудня 2006 року №1528 АКБ "Укрсоцбанк" станом на 31 грудня
2009 року та за рiк, що минув на зазначену дату.
1. Iнформацiя за видами активiв, iнформацiя про власний капiтал та зобов'язання вiдповiдно
до встановлених нормативiв. (див. Баланс)
2. Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства.
Станом на 31 грудня 2009 та 2008 pp. вартiсть чистих активiв Банку була вищою, нiж сума
його статутного капiталу.
3. Iнформацiя стосовно сплати Банком статутного капiталу у встановленi законодавством
термiни.
Станом на 31 грудня 2009 та 2008 pp. статутний капiтал Банку був повнiстю сплачений
грошовими коштами.
4. Вiдповiднiсть розмiру власного капiталу для компанiй з управлiння активами, що мають в
управлiннi активи недержавних пенсiйних фондiв, вимогам законодавства України.
Банк не має в управлiннi активiв недержавних пенсiйних фондiв. Тому iнформацiя стосовно

вiдповiдностi розмiру власного капiталу для компанiй з управлiння активами, що мають в
управлiннi активи недержавних пенсiйних фондiв, вимогам законодавства України не
надається.
5. Забезпечення випуску цiнних паперiв вiдповiдно до законодавства України.
Станом на 31 грудня 2009 p., Банк здiйснив випуски iменних вiдсоткових облiгацiй:
1. Дата реєстрацiї випуску - 26.01.2007, №свiдоцтва реєстрацiї випуску, серiя - 6/2/07, серiя D,
форма випуску, забезпечення - Бездокументарна Iменнi, Забезпечення порука, загальна
номiнальна вартiсть (тис гри.) - 500 000, процентна ставка (%) - 12,50, термiн виплати
процентiв - щоквартально, дата погашення
облiгацiй - 13.02.2012;
2. Дата реєстрацiї випуску - 19.04.2007, №свiдоцтва реєстрацiї випуску, серiя - 198/2/07, серiя
Е, форма випуску, забезпечення - Бездокументарна Iменнi, Забезпечення порука, загальна
номiнальна вартiсть (тис гри.) - 500 000, процентна ставка (%) - 16,00, термiн виплати
процентiв - щоквартально, дата погашення
облiгацiй - 27.04.2010;
3. Дата реєстрацiї випуску - 11.10.2007, №свiдоцтва реєстрацiї випуску, серiя - 693/2/07, серiя
F, форма випуску, забезпечення - Бездокументарна Iменнi, Забезпечення порука, загальна
номiнальна вартiсть (тис гри.) - 750 000, процентна ставка (%) - 16,00, термiн виплати
процентiв - щоквартально, дата погашення
облiгацiй - 15.10.2012;
4. Дата реєстрацiї випуску - 17.01.2008, №свiдоцтва реєстрацiї випуску, серiя - 04/2/08, серiя
G, форма випуску, забезпечення - Бездокументарна Iменнi, Забезпечення порука, загальна
номiнальна вартiсть (тис гри.) - 500 000, процентна ставка (%) - 18,00, термiн виплати
процентiв - щоквартально, дата погашення
облiгацiй - 21.01.2013;
5. Дата реєстрацiї випуску - 10.04.2008, №свiдоцтва реєстрацiї випуску, серiя - 336/2/08, серiя
Н, форма випуску, забезпечення - Бездокументарна Iменнi, Забезпечення порука, загальна
номiнальна вартiсть (тис гри.) - 500 000, процентна ставка (%) - 18,00, термiн виплати
процентiв - щоквартально, дата погашення
облiгацiй - 15.05.2013.
Станом на 31 грудня 2008 p., Банк здiйснив випуски iменних вiдсоткових облiгацiй
1. Дата реєстрацiї випуску - 25.11.2005, № свiдоцтва реєстрацiї випуску, серiя - 372/2/05, серiя
В; Форма випуску, забезпечення - Бездокументарна Iменнi, Без додаткового забезпечення;
Загальна номiнальна вартiсть (тис.грн.) - 70 000, Процентна ставка (%) - 12,00; Термiн
виплати процентiв - щоквартально; Дата погашення облiгацiй - 08.06.2009;
2. Дата реєстрацiї випуску - 13.04.2006, № свiдоцтва реєстрацiї випуску, серiя - 155/2/06, серiя
С; Форма випуску, забезпечення - Бездокументарна Iменнi, Без додаткового забезпечення;
Загальна номiнальна вартiсть (тис.грн.) - 300 000, Процентна ставка (%) - 10,25; Термiн
виплати процентiв - щоквартально; Дата погашення облiгацiй - 06.05.2009;
3. Дата реєстрацiї випуску - 26.01.2007, №свiдоцтва реєстрацiї випуску, серiя - 6/2/07, серiя D,
форма випуску, забезпечення - Бездокументарна Iменнi, Забезпечення порука, загальна
номiнальна вартiсть (тис гри.) - 500 000, процентна ставка (%) - 12,50, термiн виплати
процентiв - щоквартально, дата погашення
облiгацiй - 13.02.2012;
4. Дата реєстрацiї випуску - 19.04.2007, №свiдоцтва реєстрацiї випуску, серiя - 198/2/07, серiя
Е, форма випуску, забезпечення - Бездокументарна Iменнi, Забезпечення порука, загальна
номiнальна вартiсть (тис гри.) - 500 000, процентна ставка (%) - 16,00, термiн виплати
процентiв - щоквартально, дата погашення
облiгацiй - 27.04.2010;
5. Дата реєстрацiї випуску - 11.10.2007, №свiдоцтва реєстрацiї випуску, серiя - 693/2/07, серiя
F, форма випуску, забезпечення - Бездокументарна Iменнi, Забезпечення порука, загальна

номiнальна вартiсть (тис гри.) - 750 000, процентна ставка (%) - 16,00, термiн виплати
процентiв - щоквартально, дата погашення
облiгацiй - 15.10.2012;
6. Дата реєстрацiї випуску - 17.01.2008, №свiдоцтва реєстрацiї випуску, серiя - 04/2/08, серiя
G, форма випуску, забезпечення - Бездокументарна Iменнi, Забезпечення порука, загальна
номiнальна вартiсть (тис гри.) - 500 000, процентна ставка (%) - 18,00, термiн виплати
процентiв - щоквартально, дата погашення
облiгацiй - 21.01.2013;
7. Дата реєстрацiї випуску - 10.04.2008, №свiдоцтва реєстрацiї випуску, серiя - 336/2/08, серiя
Н, форма випуску, забезпечення - Бездокументарна Iменнi, Забезпечення порука, загальна
номiнальна вартiсть (тис гри.) - 500 000, процентна ставка (%) - 18,00, термiн виплати
процентiв - щоквартально, дата погашення
облiгацiй - 15.05.2013.
Облiгацiї серiй С, D, E, G та Н є облiгацiями з додатковим забезпеченням. Вид забезпечення порука. Поручитель - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Укрсоцфiнанс", код за
ЄДРПОУ 33597876, мiсцезнаходження - Україна, 03150, м. Київ, вул.Димитрова, З,
зареєстрований Печерською районною у мiстi Києвi Державною адмiнiстрацiєю 25.06.2005.
Номер запису про державну реєстрацiю 10701020000010257. Свiдоцтво про реєстрацiю
юридичної особи Серiя А00,
№ 034270.
АКБ "Укрсоцбанк" та ТОВ "Укрсоцфiнанс" уклали Договори поруки вiд 28 березня 2006 р. №
06/1 (серiя С), вiд 29 грудня 2006 р. № 06/02 (серiя D), вiд 29 березня 2007 р. № 07/01 (серiя
Е), вiд 24 грудня 2007 р. № 07/12 (серiя G), вiд 14.03.2008 р. № 08/03 (серiя Н), вiдповiдно до
яких ТОВ "Укрсоцфiнанс" взяло на себе зобов'язання у повному обсязi солiдарно вiдповiдати
перед власниками облiгацiй у разi порушення АКБ "Укрсоцбанк" виконання зобов'язань
щодо облiгацiй, а саме за:
- виплату номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi вiдповiдно до порядку погашення
облiгацiй, який наведено в цьому рiшеннi про розмiщення облiгацiй АКБ "Укрсоцбанк";
- виплату вiдсоткового доходу по облiгацiях вiдповiдно до порядку виплати вiдсоткового
доходу, який наведено в цьому рiшеннi про розмiщення облiгацiй АКБ "Укрсоцбанк";
- викуп облiгацiй вiдповiдно до порядку викупу облiгацiй.
Частка АКБ "Укрсоцбанк" у статутному капiталi ТОВ "Укрсоцфiнанс" - 100%.
6. Вiдповiднiсть iпотечного покриття iпотечних облiгацiй даним реєстру iпотечного покриття
вiдповiдно до Закону України "Про iпотечнi облiгацiї".
Станом на 31 грудня 2009 та 2008 pp., Банк не мав випущених iпотечних облiгацiй.
7. Стан виконання зобов'язань за борговими та iпотечними цiнними паперами.
Станом на 31 грудня 2009 та 2008 pp., Банк не мав випущених iпотечних цiнних паперiв.
Iнформацiя про випущенi банком облiгацiї:
- Випуск облiгацiй Серiї В зареєстрований 25.11.2005 p., Свiдоцтво про реєстрацiю випуску
облiгацiй пiдприємства видане Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку
25.11.2005, реєстрацiйний № 372/2/05, загальна сума випуску - 70 000 000 (сiмдесят
мiльйонiв) гривень, номiнальна вартiсть облiгацiї - одна тисяча гривень, форма випуску бездокументарна, кiлькiсть - сiмдесят тисяч штук iменних процентних облiгацiй, строк обiгу
1 274 днi, з 12.12.2005 року по 07.06.2009 року, дата початку погашення облiгацiй 08.06.2009
року, дата закiнчення погашення облiгацiй 08.06.2009 року. Станом на 31 грудня 2009 року
випуск облiгацiй Серiї В погашений повнiстю. Станом на 31 грудня 2008 року залишки по
iменним процентним облiгацiям серiї В становили 63 732, 46 тис. грн. (з урахуванням
неамортизованої премiї- 232,46 тис. грн.).
- Випуск облiгацiй Серiї С зареєстрований 13.04.2006 p., Свiдоцтво про реєстрацiю випуску
облiгацiй пiдприємства видане Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку
13.04.2006, реєстрадiйний № 155/2/06, загальна сума випуску -300 000 000 (триста мiльйонiв)
гривень, номiнальна вартiсть облiгацiї - одна тисяча гривень, форма випуску -

бездокументарна, кiлькiсть - триста тисяч штук iменних процентних облiгацiй з обмеженим
колом обiгу з додатковим забезпеченням, строк обiгу 1 092 днi, з 10.05.2006 року по
05.05.2009 року, дата початку погашення облiгацiй 06.05.2009, дата закiнчення погашення
облiгацiй 06.05.2009. Станом на 31 грудня 2009 року випуск облiгацiй Серiї С погашений
повнiстю. Станом на 31 грудня 2008 року облiгацiї Серiї С викупленi банком.
- Випуск облiгацiй Серiї D зареєстрований 26.01.2007 p., Свiдоцтво про реєстрацiю випуску
облiгацiй пiдприємства видане Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку
03.03.2007 реєстрацiйний № 16/2/07, загальна сума випуску -500 000 000 (п'ятсот мiльйонiв)
гривень, номiнальна вартiсть облiгацiї - одна тисяча гривень, форма iснування бездокументарна, кiлькiсть - п'ятсот тисяч штук iменних вiдсоткових облiгацiй з додатковим
забезпеченням, строк обiгу по 12.02.2012 року, дата початку погашення облiгацiй 13.02.2012,
дата закiнчення погашення облiгацiй 13.02.2012. Станом на 31 грудня 2009 року залишки по
iменним процентним облiгацiям серiї D, становили 16 395,9 тис. грн. (з урахуванням
неамортизованої премiї - 185,9 тис. грн.). Станом на 31 грудня 2008 року залишки по iменним
процентним облiгацiям серiї D становили 16 480,07 тис. грн. (з урахуванням неамортизованої
премiї - 260,07 тис. грн.).
- Випуск облiгацiй Серiї Е зареєстрований 19 квiтня 2007 року, Свiдоцтво про реєстрацiю
випуску облiгацiй пiдприємства видане Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового
ринку 31 травня 2007 року реєстрацiйний № 198/2/07,загальна сума випуску - 500 000 000
(п'ятсот мiльйонiв) гривень, номiнальна вартiсть облiгацiї - одна тисяча гривень, форма
iснування - бездокументарна, кiлькiсть - п'ятсот тисяч штук iменних вiдсоткових облiгацiй з
додатковим забезпеченням, строк обiгу до 26.04.2010 року, дата початку погашення облiгацiй
27.04.2010, дата закiнчення погашення облiгацiй 27.04.2010. Станом на 31 грудня 2009 року
облiгацiї Серiї Е викупленi банком. Станом на 31 грудня 2008 року облiгацiї Серiї Е
викупленi банком.
- Випуск облiгацiй Серiї F зареєстрований 11 жовтня 2007 року, Свiдоцтво про реєстрацiю
випуску облiгацiй пiдприємства видане Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового
ринку реєстрацiйний № 693/2/07, загальна сума випуску - 750 000 000 (сiмсот п'ятдесят
мiльйонiв) гривень, номiнальна вартiсть облiгацiї - одна тисяча гривень, форма iснування бездокументарна, кiлькiсть - сiмсот п'ятдесят тисяч штук iменних вiдсоткових облiгацiй
звичайних, строк обiгу до 14.10.2012 року, дата початку погашення облiгацiй 15.10.2012, дата
закiнчення погашення облiгацiй 15.10.2012. Станом на 31 грудня 2009 та 2008 pp. облiгацiї
Серiї F викупленi банком.
- Випуск облiгацiй Серiї G зареєстрований 17 сiчня 2008 року, Свiдоцтво про реєстрацiю
випуску облiгацiй пiдприємства видане Державною комiсiєю з цiнних паперiв та
фондового ринку реєстрацiйний № 04/2/08, загальна сума випуску - 500 000 000 (п'ятсот
мiльйонiв) гривень, номiнальна вартiсть облiгацiї - одна тисяча гривень, форма iснування бездокументарна, кiлькiсть - п'ятсот тисяч штук iменних вiдсоткових облiгацiй з додатковим
забезпеченням, строк обiгу по 20.01.2013, дата початку погашення облiгацiй 21.01.2013, дата
закiнчення погашення облiгацiй 21.01.2013. Станом на 31 грудня 2009 року облiгацiї Серiї G
викупленi банком. Станом на 31 грудня 2008 року залишки по iменним процентним
облiгацiям серiї G становили 508 590,55 тис. грн. (з урахуванням неамортизованоїпремiї- 8
590,55 тис. грн.).
- Випуск облiгацiй Серiї Н зареєстрований 10 квiтня 2008 року, Свiдоцтво про реєстрацiю
випуску облiгацiй пiдприємства видане Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового
ринку реєстрацiйний № 336/2/08, загальна сума випуску - 500 000 000 (п'ятсот мiльйонiв)
гривень, номiнальна вартiсть облiгацiї - одна тисяча гривень, форма iснування бездокументарна, кiлькiсть - п'ятсот тисяч штук iменних вiдсоткових облiгацiй з додатковим
забезпеченням, строк обiгу по 14.04.2013, дата початку погашення облiгацiй 15.04.2013, дата
закiнчення погашення облiгацiй 15.04.2013. Станом на 31 грудня 2009 та 2008 pp. облiгацiї
Серiї Н викупленi банком.

Протягом 2009р. банк здiйснив виплати процентiв своєчасно та в повному обсязi:
Дата
16.11.2009
17.08.2009
09.06.2009
18.05.2009
10.03.2009
16.02.2009
26.01.2009

Серiя (Д) Обороти
D
505103,60
D
505103,60
В
104720,00
D
505103,60
В
1397635,00
D
255140,60
G
4100000,00

Протягом 2009р. банк здiйсним своєчасне погашення та достроковий викуп облiгацiй за
офертою:
Дата
Серiя
(Д) Обороти
09.06.2009
В
3 500 000,00
21.05.2009
В
60 000 000,00
12.03.2009
D
10 000,00
27.01.2009
G
480 000 000,00
26.01.2009
G
20 000 000,00
8. Iнформацiя щодо обсягу чистого прибутку.
Чистий прибуток Банку за рiк, що закiнчився 31 грудня 2009 р. становив 126 761 тис. грн.
(2008 p.: 791 795 тис. грн..)
9. Iншi подiї.
Протягом 2009 року не вiдбулося подiй, що можуть значно вплинути на фiнансовогосподарський стан емiтента або призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв,
визначених частиною першою статтi 41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий
ринок", за винятком зазначених нижче подiй, рiшення по яких прийнято вiдповiдними
органами АКБ "Укрсоцбанк":
• не було прийнято рiшень про розмiщення цiнних паперiв на суму, що перевищує 25
вiдсоткiв статутного капiталу. Прийнято рiшення про розмiщення простих iменних акцiй
на загальну номiнальну вартiсть 200 000 тис. грн., що не перевищує 25 вiдсоткiв
статутного капiталу;
• не було прийнято рiшень про викуп власних акцiй;
• не було фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв на фондовiй бiржi;
• не було отримання позики або кредиту на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв активiв
емiтента;
• у складi Правлiння Банку та посадових осiб Банку вiдбулися наступнi змiни:
1. Виведено зi складу Спостережної ради Томаса Гросса (Thomas GroP) та введено до складу
Спостережної ради Штефана Вiнкельмайера (Stephan Winkelmeier);
2. Звiльнено за власним бажанням з посад: Директора Центру роздрiбного бiзнесу - члена
Правлiння Князеву Iрину Олексiївну та Директора з ризикiв - члена Правлiння Березовика
Вадима Михайловича; та у зв'язку iз закiнченням строку трудового договору звiльнено з
посади Заступника голови Правлiння - члена Правлiння Шульгу Аллу Анатолiївну. Введено
до складу Правлiння АКБ "Укрсоцбанк" з 01.01.10 Директора Центру роздрiбного бiзнесу
Мауро Маскiо (Mauro Maschio) та Директора з ризикiв Заманова Георгі Костадiнова (Georgi
Kostadinov Zamanov).
• не було змiн власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, але
вiдбулися змiни щодо вiдсоткiв їх володiння голосуючими акцiями станом на 01.01.09;
• з метою вдосконалення системи управлiння банку, пiдвищення ефективностi його
дiяльностi реорганiзованi:

1. Сумська, Полтавська, Днiпропетровська обласнi фiлiї АКБ "Укрсоцбанк" - у вiдповiднi
вiддiлення з їх пiдпорядкуванням Харкiвськiй обласнiй фiлiї;
2. Вiнницька, Чернiвецька, Тернопiльська обласнi фiлiї АКБ "Укрсоцбанк" - у вiдповiднi
вiддiлення з їх пiдпорядкуванням Хмельницькiй обласнiй фiлiї;
3. Луганська, Запорiзька обласнi фiлiї АКБ "Укрсоцбанк" - у вiдповiднi вiддiлення з їх
пiдпорядкуванням Донецькiй обласнiй фiлiї;
4. Рiвненська, Волинська, Iвано-Франкiвська, Закарпатська обласнi фiлiї АКБ "Укрсоцбанк" у вiдповiднi вiддiлення з їх пiдпорядкуванням Львiвськiй обласнiй фiлiї;
5. Миколаївська, Кiровоградська, Херсонська обласнi фiлiї АКБ "Укрсоцбанк" - у вiдповiднi
вiддiлення з їх пiдпорядкуванням Одеськiй обласнiй фiлiї;
6. Севастопольська міська фiлiя АКБ "Укрсоцбанк" - у вiддiлення з пiдпорядкуванням
Кримськiй республiканськiй фiлiї;
7. Хмельницька обласна фiлiя АКБ "Укрсоцбанк" буде реорганiзована до 07.05.2010 року у
Хмельницьке вiддiлення АКБ "Укрсоцбанк".
• не було прийнято рiшення вищого органу Банку про зменшення статутного капiталу;
• не було порушень справ про банкрутство Банку, винесення ухвали про його санацiю;
• не було рiшень вищого органу Банку або суду про припинення або банкрутство Банку.
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент,
перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг;
залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні
ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї
діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи
продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку
цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює
діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його
положення на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції
(послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за
основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в
загальному об'ємі постачання
За перелiком видiв послуг, якi надаються, та груп клiєнтiв, що ними користуються, а
також сферами застосування залучених ресурсiв, АКБ "Укрсоцбанк" є унiверсальною
кредитно-фiнансовою установою та має всi необхiднi лiцензiї на здiйснення фiнансової
дiяльностi:
- приймання вкладiв (депозитiв) вiд юридичних i фiзичних осiб;
- вiдкриття та ведення поточних рахункiв клiєнтiв i банкiв-кореспондентiв, у тому числi
переказ грошових коштiв з цих рахункiв за допомогою платiжних iнструментiв та
зарахування коштiв на них;
- розмiщення залучених коштiв вiд свого iменi, на власних умовах та на власний ризик;
а також такi операцiї та угоди:
- надання гарантiй i поручительств та iнших зобов'язань вiд третiх осiб, якi
передбачають їх виконання у грошовiй формi;
- придбання права вимоги на виконання зобов'язань у грошовiй формi за поставленi
товари чи наданi послуги, приймаючи на себе ризик виконання таких вимог та прийом
платежiв (факторинг);
- лiзинг;
- послуги з вiдповiдального зберiгання та надання в оренду сейфiв для зберiгання
цiнностей та документiв;
- випуск, купiвлю, продаж i обслуговування чекiв, векселiв та iнших оборотних
платiжних iнструментiв;
- випуск банкiвських платiжних карток i здiйснення операцiй з використанням цих

карток;
- надання консультацiйних та iнформацiйних послуг щодо банкiвських операцiй.
Крiм того, вiдповiдно до письмового дозволу Нацiонального банку України, банк
здiйснює наступнi операцiї:
- операцiї з валютними цiнностями;
- емiсiю власних цiнних паперiв;
- органiзацiю купiвлi та продажу цiнних паперiв за дорученням клiєнтiв;
- здiйснення операцiй на ринку цiнних паперiв вiд свого iменi (включаючи
андеррайтинг);
- здiйснення iнвестицiй у статутнi фонди та акцiї iнших юридичних осiб;
- здiйснення випуску, обiгу, погашення (розповсюдження) державної та iншої грошової
лотереї;
- перевезення валютних цiнностей та iнкасацiю коштiв;
- операцiї за дорученням клiєнтiв або вiд свого iменi:
- з iнструментами грошового ринку;
- з iнструментами, що базуються на обмiнних курсах та вiдсотках;
- з фiнансовими ф'ючерсами та опцiонами;
- довiрче управлiння коштами та цiнними паперами за договорами з юридичними та
фiзичними особами;
- депозитарну дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв;
- дiяльнiсть з ведення реєстрiв власникiв iменних цiнних паперiв.
Послуги банку спрямованi на максимальне задоволення потреб iснуючих та
потенцiйних клiєнтiв у банкiвських сервiсах. У 2009 роцi особлива увага придiлялася
депозитам; було запроваджено ряд нових пропозицiй для дiючих вкладiв. Банк оперативно
реагував на ринковий попит, наприклад, вперше були запропонованi такi короткi строки
депозитiв, як 1 та 2 мiсяцi. У 2010 роцi особлива увага зокрема буде придiлена кредитуванню.
Очiкується впровадження ряду нових продуктiв.
Фактор сезонностi має незначний вплив i пов'язаний з коливанням загального рiвня
дiлової активностi окремих галузей нацiональної економiки. Для продажу та користування
банкiвськими послугами iснує певна сезоннiсть щодо вiдкриття депозитiв та попиту на
кредити. Традицiйно в перiод червень-серпень та у новорiчнi свята активнiсть звернень
клiєнтiв може стати дещо меншою. Навеснi та восени зазвичай спостерiгається активiзацiя
клiєнтiв щодо розмiщення вкладiв та росте попит на кредити. За необхiдностi Банк може
керувати обсягами сезонних коливань, зменшувати їх наслiдки або впливати на темпи
приросту обсягiв: для цього використовуються рекламнi компанiї, спецiальнi пропозицiї та
iншi заходи.
АКБ "Укрсоцбанк" працює у всiх регiонах України через широку мережу вiддiлень та
альтернативних каналiв продаж. Продуктовий ряд Банку та мережа спрямованi на
задоволення фiнансових потреб масового ринку, заможних громадян, статусних Privateклiєнтiв, приватних пiдприємцiв, юридичних осiб всiх рiвнiв - вiд мiкро-бiзнесу до крупних
корпорацiй. Банк надає послуги пiдприємствам та органiзацiям рiзних галузей економiки
(найбiльше: торгiвля та готельний бiзнес, будiвництво, операцiї з нерухомим майном,
сiльське господарство та харчова промисловiсть, машинобудування, металургiя, iнше),
державним органам та фiзичним особам. Цi послуги включають надання позик клiєнтам,
залучення депозитiв, iнвестицiї у цiннi папери, здiйснення платежiв на територiї України i за
кордон та обмiн валют. Наприклад, в роздрiбному сегментi послугами Банку активно
користується близько 1 млн. населення та понад 80 тис. представникiв мiкро- та малого
бiзнесу.
Головним напрямком дiяльностi банку були i залишаються кредитнi послуги, обсяги
яких на 01.01.2010 року склали 40 557 млн. грн. та за якими отримано процентних доходiв в
сумi 6 010 млн.грн., що в 1,3 рази бiльше нiж в попередньому роцi.

Найбiльшу питому вагу в кредитному портфелi банку (54%) становлять позики, наданi
населенню. В звiтному роцi АКБ "Укрсоцбанк" внаслiдок економiчної кризи був змушений
обмежити пропозицiю кредитних продуктiв для населення, проте не блокував повнiстю
канали доступу до позичкових коштiв, оскiльки банк в першу чергу лояльний до клiєнтiв, якi
мають позитивну кредитну iсторiю.
АКБ "Укрсоцбанк" у 2009 роцi продовжив спiвпрацю з корпоративними клiєнтами,
однак, з огляду на розвиток кризових явищ в фiнансово-кредитнiй системi України, якi
продовжувались у 2009 роцi, було скорочено до мiнiмуму здiйснення активних банкiвських
операцiй. Проте, враховуючи необхiднiсть задоволення поточних потреб клiєнтiв, що
опинилися в складних фiнансових умовах, були уточненi пiдходи надання найменш
ризикованих кредитних продуктiв, зокрема, забезпечених овердрафтiв (актуалiзовано
розрахунок лiмiту) та продукту "кредит проти депозиту" (оновлено Калькулятор розрахунку
суми кредиту та процентної ставки з врахуванням поточних ринкових умов). Крiм того,
постiйно здiйснювалась координацiя установ Банку з питань проведення реструктуризацiї
кредитної заборгованостi - найактуальнiшої проблеми в умовах кризи. При цьому, важливе
врахування реального стану позичальникiв (аналiз можливостi подолання фiнансових
проблем) та необхiдностi зведення до мiнiмуму ризикiв Банку. В ходi такої роботи
актуалiзовано типовi форми кредитних договорiв, де передбачена можливiсть (а при
реструктуризацiї боргiв - необхiднiсть) перегляду умов кредитування позичальникiв, а також
механiзм погашення кредитної заборгованостi у разi неспiвпадання валют (валюти
зобов'язання та валюти коштiв на поточному рахунку позичальника).
Одним iз стратегiчних напрямкiв розвитку банку є кредитування середнього та малого
бiзнесу, частка якого в кредитному портфелi Укрсоцбанку становить близько 15%.
Укрсоцбанк завжди пропонує клiєнтам конкурентоспроможнi кредитнi продукти та високу
якiсть обслуговування. Протягом 2009 року банк надав фiнансову пiдтримку таким вiдомим
українським пiдприємствам - представникам малого i середнього бiзнесу як: ТОВ "Агрофiрма
Колос Подiлля", ТОВ "ФБ", ТОВ "Великий трикутник", ЗАТ "Доставка", ПВНЗ КIБIТ ТОВ,
ВАТ iнститут "Днiпровнiпiенергопром", ТзОВ " НЕП", ПП " АРС-Дiм", ТЗОВ "СКIФ", ПП
"Захiд-Метал-Пак", ТзОВ "Спiльна Власнiсть", ТОВ "Комфортбуд-4", ТОВ "ТЕК
Захiдтранссервiс", ТОВ "Трiо-Транс".
АКБ "Укрсоцбанк" в 2009 роцi активно дiяв на ринку цiнних паперiв. Протягом звiтного
року одним з прiоритетних завдань була робота з емiтентами облiгацiй по достроковому
продажу/погашенню корпоративних облiгацiй з портфеля цiнних паперiв Банку. Достроково
проданi/погашенi 100% облiгацiй де банк виступав андеррайтером. Банку повернено близько
200 млн.грн. Жоден емiтент де Банк виступав андеррайтером не об'явив дефолт та достроково
повернув кошти. Емiтенти продовжують спiвпрацювати з Банком за iншими банкiвськими
продуктами.
В структурi зобов"язань за пiдсумками 2009 року кошти суб"єктiв господарювання та
фiзичних осiб складали 33% й становили 12 340 млн.грн.. В структурi залишкiв коштiв на
рахунках клiєнтiв найбiльшу частку (62%) формували кошти населення. Їх залишки станом
на 01.01.2010 року становили 7 669 млн.грн. та збiльшилсь, навiть в умовах кризи, в
порiвняннi з попереднiм роком на 267 млн.грн., що свiдчить про високу довiру до
Укрсоцбанку з боку населення України. Зокрема Укрсоцбанк увiйшов до п'ятiрки банкiв,
яким довiряють свої заощадження забезпеченi українцi. Про це свiдчать результати
опитування дослiдницької компанiї Touchpoll Ukraine мешканцiв мiст iз населенням понад
100 тисяч людей, середньомiсячний прибуток яких на члена сiм'ї складає вiд 3 тис. грн. В
звiтному роцi Укрсоцбанк, перейшовши на макрорегiональну модель значно розширив
кордони обслуговування для своїх клiєнтiв. Власники поточних та депозитних рахункiв
Укрсоцбанку можуть ними користуватися не лише у вiддiленнi банку, де вони їх вiдкрили,
але й у будь-якому вiддiленнi банку в межах свого макрорегiону. Це стало можливим завдяки
реорганізації 18 обласних фiлiй банку у 7 обласних фiлiй.

Кошти юридичних осiб - суб'єктiв господарської дiяльностi в структурi коштiв клiєнтiв
займали 38%, з яких 67% - це кошти, залученi на поточнi рахунки пiдприємств i органiзацiй,
якi склали на 01.01.2010 року 3 147 млн.грн. Строковi кошти юридичних осiб складали 33% i
становили на 01.01.2010 року 1 525 млн.грн. Враховуючи значнi змiни на ринку банкiвських
депозитiв (пропозицiї розмiщення коштiв на найкоротшi строки), що вiдбулися пiд впливом
фiнансової кризи, а також впровадженi Нацiональним банком України змiни в облiку
депозитiв комерцiйних банкiв, було переглянуто перелiк вкладiв (депозитiв), що
пропонуються Банком клiєнтам корпоративного бiзнесу, а також умови їх розмiщення.
Замiсть iснуючих строкових вкладiв з правом поповнення та часткового вилучення (з
обов'язковим попередженням банку за 3,7,14 днiв) грошових коштiв
впровадженi
"Депозитна лiнiя" (наявнiсть не знижувального залишку в сумi 70% початкової суми вкладу)
та впроваджено новий банкiвський депозит "на вимогу "RollOver" (не знижувальний
залишок - 1 одиниця валюти вкладу). З огляду на потреби наднацiональних компанiй
(зарубiжних клiєнтiв) розроблено та впроваджено новий депозитний продукт "Овернайт
корпоративний", що є iнструментом залучення грошових коштiв клiєнтiв, якi знаходяться на
їх поточних рахунках в iнших банках, на найкоротший (нiчний) перiод, коли такi кошти не
залучаються для обслуговування транзакцiй таких клiєнтiв в iнших банках, але можуть
"працювати" при посередництвi АКБ "Укрсоцбанк".
На ринку послуг, що надаються клiєнтам, в 2009 роцi Уксоцбанк займав лiдируючi
позицiї. Якiсть обслуговування Укрсоцбанком клiєнтiв визнана не тiльки в Українi, але й у
Європi. Так за пiдсумками конкурсу "Euromoney Cash Management Poll-2009" впливового
британського видання Euromoney, Укрсоцбанк та UniCredit Group отримали високi позицiї в
рейтингу найкращих банкiв у сферi послуг Cash Management в Українi та Центральнiй i
Схiднiй Європi. Зокрема, у рейтингу "Best Bank at Cash Management in CEE - Award for
Excellence 2009" Укрсоцбанк посiв друге мiсце серед банкiв України, а UniCreditGroup - друге
мiсце в регiонi Центральної та Схiдної Європи i четверте - у свiтовому рейтингу.
В звiтному роцi Уксоцбанком надавались якiснi послуги i на ринку банкiвських
платiжних карток. Так Укрсоцбанк у партнерствi з Visa продовжив розвивати в Українi
послугу Visa Money Transfer. Новим етапом розвитку стала можливiсть цiлодобового
переказу коштiв з карток Visa, випущених одними українськими банками, на картки Visa
iнших українських банкiв через банкомати Укрсоцбанку в гривнi. Таким чином, послуга
швидкого, зручного i безпечного переказу грошей з картки на картку Visa стала доступна
всiм українським резидентам-держателям карток Visa у всiх регiонах країни.
Окремим напрямком дiяльностi банку стало структуроване торгово-експортне
фiнансування (STEF) операцiй компанiй-резидентiв iноземними банками UniCredit Group пiд
страхове покриття Експортних кредитних агентств країн постачальникiв. Прикладом такої
операцiї був кредитний договiр, укладений наприкiнцi 2009 року мiж UniCredit Bank Austria
AG та Державним пiдприємством "Укрмедпостач" в сумi 85 млн. євро строком на 10 рокiв пiд
забезпечення державною гарантiєю Уряду України та страхове покриття австрiйського ЕКА
Oesterreichische Kontrollbank (OeKB), з метою фiнансування придбання медичного
обладнання у компанiї VAMED ENGINEERING GmbH & CO KG.
Укрсоцбанк в 2009 роцi залишався одним iз лiдерiв з надання факторингових послуг.
Банк надавав послуги факторингу як на внутрiшньому, так i мiжнародному ринках.
Укрсоцбанк - єдиний в Українi банк, який є членом найбiльшої мiжнародної органiзацiї
факторингу FCI (Factors Chain International). Члени цiєї органiзацiї здiйснюють близько 60%
всiх факторингових операцiй свiту. Мати членство в FCI означає необхiднiсть iз року в рiк
пiдтримувати та пiдтверджувати свiй професiйний рiвень виконанням певного перелiку
вимог, серед яких: вiдповiднiсть мiжнародним стандартам (вiдповiдно до нормативних
документiв), якiсть сервiсу, обсяги транкзакцiй, тощо. З кожним роком iмiдж банку на ринку
мiжнародного факторингу та рiвень мiжнародного факторингового обслуговування в
Укрсоцбанку значно пiдвищується.

Найвагомiшими партнерами АКБ "Укрсоцбанк" були i залишаються: ТОВ "ЕПIЦЕНТР
К", ЗАТ "IСА Прайм Девелопментс", ТОВ "ПУЗАТА ХАТА", ТзОВ "ТД"КОНТИНIУМГАЛИЧИНА", ЗАТ "АПК-IНВЕСТ", ЗАТ "Київстар ДЖ.ЕС.ЕМ.", ТОВ "Кернел-Трейд",
Компанiя "Булєвард Холдiнгз Лiмiтед", ТОВ "ДЦ УКРАЇНА", ВАТ НАСК "ОРАНТА".
Серед найбiльших корпоративних клiєнтiв, якi були залученi на обслуговування до
АКБ "Укрсоцбанк" в 2009 роцi, необхiдно видiлити ТОВ "Данiелi Хевi Машiнерi Iнжинiрiнг",
ТОВ"БАНДУРСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР", ВАТ "ДIПРОБУДМАШИНА", ТОВ "Аллегрон", ЗАТ
"Броварський меблевий комбiнат".
В своїй дiяльностi АКБ "Укрсоцбанк" видiляє двi основнi групи ризикiв - фiнансовi та
нефiнансовi. Фiнансовi ризики - це ризики прямих фiнансових втрат, що виникають
безпосередньо при здiйсненнi Банком активних та пасивних операцiй. До них належать
кредитнi ризики, ринковi ризики (у тому числi процентний, валютний i фондовий ризики) та
ризик лiквiдностi. Фiнансовi ризики, на якi наражається Банк, за своєю суттю iманентнi
(властивi) банкiвськiй дiяльностi та невiд'ємно пов'язанi з виконанням банками
посередницької функцiї перерозподiлу грошових ресурсiв. Враховуючи це, у своїй дiяльностi
Банк прагне оптимiзувати спiввiдношення мiж фiнансовими ризиками та доходами,
мiнiмiзуючи ризик, який необхiдно прийняти для забезпечення бажаного рiвня дохiдностi.
Нефiнансовi ризики Банк визначає як ймовiрнiсть прямих або непрямих втрат, що
виникають в результатi порушень чи неадекватностi внутрiшнiх процесiв, помилок або
шахрайства персоналу, помилок у комп'ютерних системах, а також пiд впливом
рiзноманiтних зовнiшнiх факторiв. До нефiнансових ризикiв належать операцiйнi ризики,
бiзнес-ризик (у тому числi стратегiчний ризик) та ризики нормативно-правової
невiдповiдностi. Метою Банку при управлiннi нефiнансовими ризиками є їх мiнiмiзацiя.
В процесi управлiння як фiнансовими, так i нефiнансовими ризиками Банк
систематично здiйснює їх монiторинг, а також вiдслiдковує змiни факторiв внутрiшнього та
зовнiшнього середовища, що можуть вплинути на ризикову експозицiю Банку. Регулярна
оцiнка та аналiз ризикiв дозволяють Банку своєчасно коригувати їх рiвень, знижуючи або
оптимiзуючи його за допомогою таких методiв управлiння ризиками, як диверсифiкацiя та
лiмiтування. Для забезпечення компенсацiї наслiдкiв реалiзацiї окремих видiв ризикiв Банком
створена адекватна система резервування.
АКБ "Укрсоцбанк" представлений у всіх областях України та здiйснює продаж своїх
послуг клiєнтам через Головний офiс та 442 фiлiї та вiддiлення, в т.ч.:
- Унiверсальнi вiддiлення - 358;
- Центри фiнансових послуг - 31;
- Спецiалiзованi вiддiлення - 30;
- Вiддiлення у торгових центрах - 23.
Також банк працює з широким перелiком альтернативних каналiв продаж. Станом на
01.01.10 Укрсоцбанк мав 1114 власних банкоматiв, 136 iнформацiйних кiоскiв; банк входить
до об'єднаної мережi АТМ з рядом банкiв-партнерiв, що нараховує 7520 АТМ по всiй
Українi. Станом на 01.01.10 в банку працювало 136 залiв самообслуговування. Також клiєнти
успiшно користуються послугами мобiльного банкiнгу, Iнтернет-банкiнгу, Iнтернет-Клiєнтбанкiнгу, керують рахунком за допомогою Контакт-центру банку та подають заявки на
придбання певних послуг через Iнтернет-сайт http://www.usb.com.ua.
Серед методiв продажу Банком можна виокремити продажi у вiддiленнях; на
пiдприємствах, що користуються зарплатними проектами або iншими послугами банку; через
мережу партнерiв.
Основними джерелами ресурсiв Банку є: кошти клiєнтiв (юридичних i фiзичних осiб),
кошти iнших банкiв та фiнансових установ, а також власний капiтал. Враховуючи
продовження кризових явищ в українськiй економiцi протягом 2009 року i як наслiдок,
зменшення обсягу залучених коштiв вiд клiєнтiв, в структурi чистих зобов'язань Банку
найбiльшу питому вагу (59%, або 22 158 млн.грн.) становили кошти залученi вiд фiнансових

установ. Кошти суб"єктiв господарювання та фiзичних осiб складали 33% й становили на
01.01.20010 року 12 340 млн.грн. За 2009 рiк Банком за користування ресурсами сплачено
процентiв в сумi 2 930,5 млн.грн., в тому числi:
- за коштами iнших банкiв та фiнансових установ - 1 755,2 млн.грн.;
- за коштами клiєнтiв - юридичних осiб - 439,5 млн.грн.;
- за коштами клiєнтiв - фiзичних осiб - 735,4 млн.грн.;
- за цiнними паперами власного боргу - 0,2 млн.грн.;
- за iншими ресурсами - 0,25 млн.грн.
Джерелом ресурсiв банку поряд з коштами клiєнтiв є i капiтал. За пiдсумками 2009 року
капiтал АКБ "Укрсоцбанк" перевищив шiсть мiльярдiв гривень ( 6 028 млн.грн.) та
збiльшився проти минулого року на 852 млн.грн. (в т.ч. за рахунок прибутку - на 127
млн.грн.). За рiшенням зборiв акцiонерiв, що вiдбулися на початку березня 2009 року,
основний капiтал було збiльшено на 500 млн. грн.
Економiчна та фiнансова криза значно вплинула на функцiонування грошовокредитного ринку у 2009 роцi. Велике боргове навантаження приватного сектору в умовах
обмеження доступу до зовнiшнiх джерел запозичень створювало пiдгрунтя для
девальвацiйного тиску на гривню навiть в умовах поступового покращення зовнiшньої
кон'юнктури для українських експортерiв. Одночасно погiршення фiнансового стану
позичальникiв негативно вплинуло на фiнансову стiйкiсть банкiв. Усе зазначене поряд iз
повiльним здiйсненням економiчних реформ i незбалансованiстю державних фiнансiв
створювали значнi ризики для грошово-кредитного ринку.
Загальний обсяг депозитiв у 2009 роцi знизився на 8,4% - до 327,7 млрд. грн. Вiдплив
коштiв вiдбувся головним чином з депозитiв в нацiональнiй валютi, обсяг яких знизився на
13,3% - до 173,6 млрд. грн., тодi як кошти в iноземнiй валютi зменшилися лише на 2,1% - до
154,2 млрд. грн. Вплив економiчної кризи на прибутковiсть пiдприємств та зниження їх
оборотних коштiв виступали головними чинниками формування низхiдної динамiки коштiв
юридичних осiб майже впродовж усього 2009 року: депозити юридичних осiб знизилися за
рiк на 18,2% - до 116,3 млрд. грн. Зменшення їх обсягу вiдбулося як за рахунок коштiв в
нацiональнiй (на 19,0%), так i в iноземнiй (на 16,9%) валютах. Натомiсть депозити фiзичних
осiб у 2009 роцi знизилися всього на 1,9% - до 211,4 млрд. грн. Зменшення загального обсягу
депозитiв населення вiдбулося за рахунок зниження їх обсягiв в нацiональнiй валютi (на
8,5%), тодi як вклади в iноземнiй валютi збiльшилися (на 4,7%). Середньозважена вартiсть
депозитiв у нацiональнiй валютi збiльшилася з 13,0% у груднi 2008 року до 14,0% у груднi
2009 року, в iноземнiй валютi - з 8,2% до 9,5% вiдповiдно.
Протягом 2009 року вiдбулось зменшення загального обсягу залишкiв кредитних
вкладень (без нарахованих доходiв) на 5,5% - до 682,2 млрд. грн., обсяг залишкiв за
кредитами в нацiональнiй валютi збiльшився на 12,7%. Це вiдбулося за рахунок зростання
обсягу залишкiв за кредитами в нацiональнiй валютi, наданих юридичним особам (на 23,0% до 272,4 млрд. грн.), тодi як залишки за такими кредитами фiзичних осiб зменшилися (на
18,7% - до 59,3 млрд. грн.). Значне посилення законодавчих та нормативних обмежень щодо
надання кредитiв в iноземнiй валютi було головним чинником зменшення обсягу залишкiв за
кредитами в iноземнiй валютi (без нарахованих доходiв) за 2009 рiк на 18,1% - до 350,5 млрд.
грн. за рахунок зменшення таких кредитiв, наданих як населенню (на 16,6% - до 162,6 млрд.
грн.), так i юридичним особам (на 19,3% - до 187,9 млрд. грн.). У строковiй структурi
кредитiв протягом 2009 року вiдбулося зниження питомої ваги довгострокових кредитiв у
загальному їх обсязi до 62,95% (з 68,03% на початку року). середньозважена ставка за
кредитами в нацiональнiй валютi зменшилася з 21,6% у груднi 2008 року до 19,6% у груднi
2009 року, в iноземнiй валютi - з 12,6% до 10,2% вiдповiдно.
Ринок банкiвських послуг вiдзначається жорсткою конкуренцiєю мiж комерцiйними
банками. За станом на 1 сiчня 2010 року в Державному реєстрi значиться 197 банкiв (з них
182 дiючих). АКБ "Укрсоцбанк" входить у групу найбiльших банкiв України i посiдає 6

позицiю в рейтингу за обсягом активiв ( 5,0 % ринку). Присутнiсть банку на ринку коштiв
корпоративних клiєнтiв становить 3,4 %, (7 позицiя) на ринку коштiв населення 3,9 % (7
позицiя). Банк володiє 3,7% ринку позик корпоративним клiєнтам (8 позицiя), та 9,3 %
ринку позик населенню (3 позицiя).
Головними конкурентами для АКБ "Укрсоцбанк" на банкiвському ринку Українi є ТОР10 банкiв,
що вiдносяться до групи найбiльших банкiв (Приватбанк, Ощадбанк,
Укрексiмбанк, Райффайзен Банк Аваль, УкрСиббанк, ОТП Банк, ВТБ-Банк, Альфа-Банк, КБ
Надра).
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо
підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його
господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання
або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування
Станом на 01.01.2010 банком укладено угоди про придбання в майбутньому основних
засобiв на загальну суму 13110,8 тис.грн. та нематерiальних активiв на загальну суму 13165,6
тис.грн.
За останнi п"ять рокiв були придбанi паї ТОВ СIБ "КУА "Укрсоц-нерухомiсть",
iнвестицiйнi сертифiкати ПВIФ "Укрсоц Ессет Менеджмент" НВТЗ, iнвестицiйнi сертифiкати
ПВIФ "Укрсоцбуд" НЗ, акцiї ВАТ "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв".
За 2005-2009 роки всього iнвестовано в об'єкти будiвництва, реконструкцiї i
капiтального ремонту 473,827 млн.грн., в тому числi придбано примiщень для вiдкриття i
розширення вiддiлень Банку - на суму 185,262 млн.грн., продано за цей же перiод 36 об'єктiв
на суму 24,965 млн.грн.
Крiм того, було вiдчуджено акцiї ВАТ НАСК "Оранта", ЗАТ "Українська мiжбанкiвська
валютна бiржа", ВАТ "Мiжрегiональний фондовий союз".
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні
правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання
обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того,
необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні
активів підприємства, інформацію щодо планів капітального будівництва, розширення
або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків,
в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та
закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її
завершення
Строки корисного використання встановлюються централiзовано для груп основних
засобiв, згрупованих за кодами Державного класифiкатору та кодами, призначеними для
аналiтичного облiку в системi банку. Строки корисного використання основних засобiв в
банку складають вiд 25 до 50 рокiв (для будiвель та споруд), вiд 1 до 20 рокiв (на iншi основнi
засоби). Строк корисного використання при необхiдностi переглядається в разi змiни
очiкуваних економiчних вигод вiд його використання (при проведеннi дооцiнки, полiпшеннi
(удосконаленнi), капiтального ремонту об'єкта основних засобiв) та наприкiнцi кожного
фiнансового року.
Норми амортизацiї (мiсячна сума амортизацiї) при застосуваннi прямолiнiйного методу
визначається дiленням суми амортизацiї за повний рiк корисного використання на 12 та
складає вiд 3 до 33,3 в залежностi вiд групи основного засобу.
Переоцiнка вартостi будiвель та споруд проводилось станом на 01.12.09 iз залученням
експертних органiзацiй, якi мають право на здiйснення оцiночної дiяльностi. Сума дооцiнки
вартостi власних будiвель та споруд вiдображена в балансi за статтею "Результат переоцiнки
основних засобiв".
Банк надає основнi засоби в оперативний лiзинг. При цьому основнi засоби

залишаються в складi активiв банку. Лiзинговi платежi щомiсячно нараховуються та
вiдображаються в звiтi про фiнансовi результати як iнший операцiйний дохiд.
Банк надає основнi засоби у фiнансовий лiзинг. Передача основних засобiв у
фiнансовий лiзинг облiковується як виданий кредит, який вiдображається у сумi мiнiмальних
лiзингових платежiв i негарантованої лiквiдацiйної вартостi. Рiзниця мiж сумою мiнiмальних
лiзингових платежiв i негарантованої лiквiдацiйної вартостi об'єкта фiнансового лiзингу та
теперiшньою його вартiстю, що визначена за лiзинговою (орендною) ставкою процента, є
процентним доходом банку. Розподiл доходу мiж звiтними перiодами протягом строку
лiзингу здiйснюється iз застосуванням лiзингової ставки процента до залишку заборгованостi
лiзингоодержувача за кредитом на початок звiтного перiоду.
Банк отримує засоби у фiнансовий лiзинг. На початок строку лiзингу основнi засоби,
що отриманi у фiнансовий лiзинг, облiковуються за найменшою з оцiнок: справедливою
вартiстю необоротного активу або теперiшньою вартiстю суми мiнiмальних лiзингових
платежiв. Витрати банку, пов'язанi з оформленням договору про фiнансовий лiзинг,
включаються до вартостi активу пiд час його первiсного визнання. Пiсля закiнчення строку
лiзингу (оренди), основнi засоби викуповуються Банком (Лiзингоодержувачем) вiдповiдно до
договiрних вiдносин.
Необоротнi активи пiд заставу зобов'язань у 2009 роцi не надавалися.
Строки корисного використання встановлюються централiзовано для груп
нематерiальних активiв, згрупованих за кодами Державного класифiкатору та кодами,
призначеними для аналiтичного облiку в системi банку. Строки корисного використання
нематерiальних активiв банку складають вiд 4 до 7 рокiв в залежностi вiд виду
нематерiального активу.
У 2009 роцi переоцiнка вартостi нематерiальних активiв банком не здiйснювалась.
Станом на 01.01.2010 р. в АКБ "Укрсоцбанк" облiковувалось 466 примiщень i будiвель
загальною площею 240,138 тис.м2, в тому числi: 262 об'єкти загальною площею 219,662
тис.м2 - власнi примiщення; 204 об'єктiв загальною площею 20,476 тис.м2 - орендованi.
За 2005-2009 роки всього iнвестовано в об'єкти будiвництва, реконструкцiї i
капiтального ремонту 473,827 млн.грн., в тому числi придбано примiщень для вiдкриття i
розширення вiддiлень Банку - на суму 185,262 млн.грн.
Продано за цей же перiод 36 об'єктiв на суму 24,965 млн.грн.
Планом 2010 року передбачено здiйснити капiтальнi iнвестицiї в об'єкти нерухомостi
АКБ "Укрсоцбанк" на суму 45,704 млн.грн., в тому числi завершити реконструкцiю
Марiупольського вiддiлення Донецької обласної фiлiї; влаштувати Центр приватного
банкiнгу в Київськiй мiськiй фiлiї; виконати капiтальний ремонт з переплануванням будинку
Криворiзького вiддiлення №120; провести реконструкцiю Ялтинського №515 та капiтальний
ремонт Євпаторiйського №485 вiддiлень.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від
законодавчих або економічних обмежень
Серед основних факторiв, якi впливають на дiяльнiсть Банку, насамперед необхiдно
вiдмiтити кризовi явища, що пiд впливом свiтової фiнансової кризи та внутрiшньої
полiтичної нестабiльностi виникли в економiцi України у другiй половинi 2008 року та
призвели до значного спаду дiлової активностi в 2009 роцi (в тому числi у банкiвськiй сферi).
В той же час, на вiдмiну вiд низки українських банкiв, якi в 2009 роцi опинилися на межi
виживання, АКБ "Укрсоцбанк" навiть в умовах фiнансово-економiчної кризи продовжував
займати порiвняно сильнi позицiї, вирiзняючись фiнансовою стiйкiстю та достатнiм запасом
платоспроможностi. В першу чергу цьому сприяла приналежнiсть АКБ "Укрсоцбанк" до
потужної мiжнародної фiнансової групи UniCredit, що вiдкриває йому доступ до значних
обсягiв фiнансових ресурсiв з порiвняно низькою вартiстю. Окрiм того, дотримання Банком
консервативного пiдходу при управлiннi ризиками дозволило йому залишитися прибутковим

навiть у перiод економiчної нестабiльностi, внаслiдок чого за пiдсумками 2009 року АКБ
"Укрсоцбанк" отримав прибуток у розмiрi 126,8 млн. грн.
Спровокований кризовими явищами дефiцит лiквiдностi на фiнансовому ринку, який
набув системного характеру, призвiв до того, що у 2009 роцi Банк був змушений суттєво
обмежити кредитування. В той же час Банк продовжував здiйснювати рефiнансування
проектiв у секторi реальної економiки, а також здiйснював активну реструктуризацiю
кредитного портфеля з метою пiдтримки платоспроможностi своїх позичальникiв.
Окрiм того, значний вплив на дiяльнiсть Банку мають змiни у системi законодавчого
регулювання фiнансової сфери та нагляду за банкiвською дiяльнiстю. Зокрема, варто
вiдзначити негативний вплив на розвиток дiяльностi української банкiвської системи
невiдпрацьованої практики застосування прийнятих нормативно-правових актiв, частої та
часом досить поспiшної змiни нормативних вимог до банкiвських установ та незавершеностi
формування законодавчої бази фiнансово-банкiвського сектору.
Ще однiєю проблемою, яка негативно впливає на дiяльнiсть Банку є недостатнiй
розвиток в Українi телекомунiкацiйної iнфраструктури та порiвняно низький рiвень
iнформацiйної культури, що уповiльнює запровадження новiтнiх IТ-рiшень в практику
роботи Банку.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і
компенсацій за порушення законодавства
Протягом 2009 року АКБ "Укрсоцбанк" було сплачено штрафiв на загальну суму 10552,0
тис.грн..
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками
фахівців емітента
У 2009 роцi АКБ "Укрсоцбанк" використовував комбiновану стратегiю фiнансування
своєї дiяльностi. Дотримання принципу диверсифiкацiї джерел фiнансування дозволило
Банку без шкоди для свого фiнансового стану витримати вiдтiк коштiв клiєнтiв у першому
кварталi 2009 року, який був спровокований стрiмким падiнням довiри до української
банкiвської системи та панiчними настроями населення. А вже з третього кварталу 2009 року
АКБ "Укрсоцбанк" став одним з лiдерiв серед банкiв, на рахунки в яких припав найбiльший
притiк коштiв клiєнтiв. Таким чином, операцiї iз залучення коштiв шляхом їх мобiлiзацiї на
поточних, строкових та iнших рахунках клiєнтiв (юридичних та фiзичних осiб) займали
важливе мiсце серед джерел ресурсiв.
Вагоме мiсце серед зовнiшнiх джерел фiнансування дiяльностi Банку у 2009 роцi
посiдало також фондування, отримане вiд материнських структур, обсяг якого на кiнець року
досягав 2,4 млрд. дол. США. Близько 70% з цiєї суми - це довгострокове фiнансування у
виглядi кредитних лiнiй на 4, 5 та 6 рокiв (у тому числi 150 млн. дол. США у виглядi
субординованого кредиту).
Окрiм того, у липнi 2009 року Банк залучив субординований кредит вiд ЄБРР у розмiрi
100 млн. дол. США.
Для поповнення робочого капiталу у 2009 роцi АКБ "Укрсоцбанк" використовував
також операцiї з формування власного капiталу. Зокрема у 2009 роцi розмiр статутного
капiталу було збiльшено на 200 млн. грн (до 1,27 млрд. грн.), а розмiр капiталу Банку на 500
млн. грн. шляхом вiдкритого (публiчного) розмiщення акцiй додаткової емiсiї номiнальною
вартiстю 0,1 грн. по цiнi 0,25 грн. за одну акцiю. Окрiм того, важливим внутрiшнiм джерелом
поповнення робочого капiталу Банку у 2009 роцi була капiталiзацiя прибутку, отриманого
ним у попередньому перiодi.
Протягом 2009 року Банк пiдтримував адекватнiсть капiталу на рiвнi, вищому, нiж
нормативний рiвень, встановлений Нацiональним банком України, та виконував усi

нормативнi вимоги до розмiру капiталу. АКБ "Укрсоцбанк" проводить активну
цiлеспрямовану полiтику пiдтримання достатнього рiвня власної капiталiзацiї та лiквiдностi,
коригуючи цiльовi орiєнтири обсягу та структури робочого капiталу з урахуванням поточної
економiчної ситуацiї, а також розроблених фахiвцями Банку прогнозiв розвитку економiки.
У майбутньому Банк вiдповiдно до обраної ним стратегiї збалансування лiквiдностi,
ризику та дохiдностi планує продовжувати комбiнувати рiзнi джерела ресурсiв для
фiнансування своєї дiяльностi з урахуванням власних поточних потреб, а також кон'юнктури
нацiонального та мiжнародного фiнансових ринкiв.
Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на
кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання
цих договорів
Станом на кiнець 2009 року АКБ "Укрсоцбанк" було укладено, але не виконано
договорiв (контрактiв) за дилерською дiяльнiстю на суму 147,3 млн.грн. та угоди щодо
оперативного лiзингу. Очiкуванi прибутки вiд виконання договорiв за дилерською дiяльнiстю
- 31 млн.грн.; сума майбутнiх мiнiмальних орендних платежiв по договорам оператвиного
лiзингу складає 2 466 тис. грн.
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення
виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які
можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
Зусилля АКБ "Укрсоцбанк" в 2010 будуть сконцентрованi на збiльшеннi ефективностi
дiяльностi шляхом пiдвищення якостi активiв та поглибленнi партнерських вiдносин з
клiєнтами. Основнi прiоритети дiяльностi Банку на 2010 рiк видiленi трьома основними
напрямками:
1. Комерцiйна дiяльнiсть, а саме:
- Залучення депозитiв клiєнтiв та збiльшення частки довгострокових вкладiв.
- Розвиток перехресних продаж корпоративного та роздрiбного бiзнесiв.
- Зосередження на пiдвищеннi лояльностi клiєнтiв.
- Ведення консервативної кредитної полiтики. Банк продовжить пiдтримувати в першу
чергу великий бiзнес та мультинацiональнi компанiї i в другу чергу - середнiй бiзнес та
iндивiдуальний
2. Покращення якостi активiв, а саме:
- Реструктуризацiя кредитної заборгованостi в усiх бiзнес-сегментах з метою пiдтримки
дiяльностi клiєнтiв Банку в умовах економiчної кризи.
- Колекторська дiяльнiсть, що здiйснюється для покращення якостi кредитного
портфеля.
3. Оптимiзацiя процесiв та пiдвищення ефективностi дiяльностi, а саме:
- Банк продовжує роботу щодо подальшої централiзацiї дiяльностi, другий етап якої
буде реалiзовано наприкiнцi 2010 - початку 2011р. В результатi всi фiлiї Банку об'єднаються
на єдиному балансi.
- Впровадження протягом 2010 року FlexCube - нової операцiйної системи Банку.
- Початок впровадження ERP системи.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на
дослідження та розробку за звітний рік
АКБ "Укрсоцбанк" здiйснює активну полiтику щодо маркетингових дослiджень.
Дослiдження переважно спрямованi на вивчення ринкової ситуацiї та настроїв користувачiв
банкiвських послуг, контроль якостi обслуговування, створення ефективних банкiвських
продуктiв та пропозицiй. Регулярно проводиться монiторинг конкурентного середовища,
телефоннi опитування клiєнтiв та населення; здiйснюються перевiрки якостi сервiсу "Mystery

shopping"; вiдстежуються тенденцiї та робляться прогнози ринку нерухомостi та
автомобiльного ринку; оцiнюється ефективнiсть рекламних компанiй; збирається iнформацiя
для впровадження нових банкiвських сервiсiв тощо. Банк реалiзує дослiдження власними
силами та з залученням аутсорсингових компанiй. Ряд дослiджень проводяться в рамках
загально-групових проектiв UniCredit Group з використанням досвiду мiжнародної групи.
Результати дослiджень використовуються при розробцi нових пропозицiй для клiєнтiв,
допомагають запропонувати населенню найбiльш привабливi, зручнi та ефективнi сервiси.
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні
підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони,
зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа,
поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається
За перiод з 01.01.2009 року по 31.12.2009 року на розглядi судiв знаходилось 411
судових справ за участю АКБ "Укрсоцбанк" з цiною позову 500 000 грн. i бiльше. З них у 60
справах набрало законної сили рiшення суду на користь АКБ "Укрсоцбанк", 17 справ не
призначено до розгляду i 334 справи знаходиться на розглядi судiв рiзних iнстанцiй.
Сторонами у вказаних справах за участю АКБ "Укрсоцбанк" є фiзичнi та юридичнi
особи, такi справи здебiльшого пов'язанi зi стягненням заборгованостi за кредитними
операцiями.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та
результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати
та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в
довільній формі
Акцiонерно-комерцiйний банк соцiального розвитку "Укрсоцбанк" є одним iз
найбiльших системних унiверсальних банкiв України який входить в мiжнародну UniCredit
Group.
АКБ "Укрсоцбанк" постiйно втiлював виважену й упевнену стратегiю розвитку
унiверсального банку. Всi свої зобов'язання перед клiєнтами та дiловими партнерами АКБ
"Укрсоцбанк" виконував своєчасно та в повному обсязi, тим самим пiдтвердивши репутацiю
надiйного та стабiльного банку.
Станом на 1 сiчня 2010 року чистi активи банку становили 43 656,9 млн.грн. і за перiод
2007-2009 рокiв зросли на 12 430,1 млн.грн. В свою чергу, найбiльше зростання обсягiв
активiв вiдбулось за рахунок кредитних вкладень вiдповiдно на 16 118,8 млн.грн., якi на
01.01.2010 року склали 40 556,7 млн. грн. Найбiльшу питому вагу в кредитному портфелi
банку (54%) становлять позики, наданi населенню, якi за перiод 2007-2009 рокiв збiльшились
на 7 593,5 млн.грн.
Кошти клiєнтiв - юридичних осiб станом на 01.01.2010 року становили 4 671 млн.грн. і
за 2007-2009 роки зменшились на 3 022 млн.грн., в т.ч.:
- за рахунок поточних коштiв - на 1 416 млн.грн.;
- за рахунок строкових - на 1 606 млн.грн.;
Кошти фiзичних осiб станом на 01.01.2010 року становили 7 669 млн.грн. та за 20072009 роки збiльшились на 109 млн.грн., в т.ч.:
- за рахунок поточних коштiв - зменшились на 179 млн.грн.;
- за рахунок строкових - збiльшились на 287 млн.грн.
Перiод 2007-2009 рокiв характеризувався збiльшенням статутного капiталу - на 250
млн.грн. (на 50 млн.грн. в 2008 роцi й на 200 млн.грн. - в 2009 роцi).

Динамiка основних статей активiв i пасивiв АКБ "Укрсоцбанк" за 2007-2009 роки.
(млн..грн.)
Показники

01.01.2008

01.01.2009

01.01.2010

24 427
11 079
13 347
31 227
7 694
4 563
3 131
7 560
2 330
5 230
3 194
1 020
362

44 411
19 800
24 611
49 695
6 869
5 024
1 845
7 402
1 996
5 405
5 176
1 070
792

40 557
18 673
21 884
43 657
4 671
3 147
1 525
7 669
2 151
5 518
6 028
1 270
127

Кредити наданi клiєнтам (брутто):
в т.ч. юридичним особам
в т.ч. фiзичним особам
ЧИСТI АКТИВИ
Кошти юридичних осiб
- на поточних рахунках
- строковi кошти
Кошти фiзичних осiб
- на поточних рахунках
- строковi кошти
Капiтал банку, в т.ч.:
статутний капiтал
результат дiяльностi

Результатом наполегливої працi команди професiоналiв АКБ "Укрсоцбанк" є постiйна
прибуткова дiяльнiсть банку, навiть в умовах фiнансової кризи.
Динамiка фiнансового результату АКБ "Укрсоцбанк" за 2007-2009 роки. (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 безнадiйнi та сумнiвнi борги.
Прибуток до оподаткування
Податок на прибуток.
ЧИСТИЙ ПРИБУТОК БАНКУ

01.01.2008

01.01.2009

01.01.2010

955
491
180
38
1 664

2 125
599
837
27
3 587

3 079
541
339
89
4 049

859
805
318
487
125
362

1 215
2 372
1 249
1 123
332
792

1 238
2 811
2 728
83
-44
127

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність
емітента
13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів
1. Виробничого призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання

Власні основні засоби
(тис. грн.)
на початок
на кінець
періоду
періоду
2 446 515.0 2 710 253.
00
000
2 177 471.0 2 433 007.
00
000
227 611.0
216 265.000
00

Орендовані основні
засоби (тис. грн.)
на початок
на кінець
періоду
періоду
128 028.0
132 803.000
00
127 860.0
130 996.000
00
316.000

164.000

Основні засоби, всього
(тис. грн.)
на початок
на кінець
періоду
періоду
2 579 318.0 2 838 281.
00
000
2 308 467.0 2 560 867.
00
000
227 775.0
216 581.000
00

транспортні засоби
інші
2. Невиробничого призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
інші
Усього

Опис

15 643.00
15 643.00
1 486.000
0.000
17 025.000
0
0
33 992.00
33 996.00
37 240.000
5.000
4.000
37 245.000
0
0
32 193.00
32 193.00
23 489.000
0.000
0.000
23 489.000
0
0
30 794.00
30 794.00
22 207.000
0.000
0.000
22 207.000
0
0
922.000
979.000
0.000
0.000
922.000
979.000
94.000
78.000
0.000
0.000
94.000
78.000
266.000
342.000
0.000
0.000
266.000
342.000
2 470 004.0 2 742 446.
128 028.0 2 602 807.0 2 870 474.
132 803.000
00
000
00
00
000
До основних засобiв вiдносяться предмети, строк корисного використання
яких перевищує один рiк i вартiсть яких за одиницю або комплект становить
1000,00 грн. i бiльше.
Придбанi (створенi) основнi засоби зараховуються на баланс банку за
первiсною вартiстю, яка включає всi витрати по їх придбанню (створенню),
доставцi, установцi та введенню в експлуатацiю.
У системi АКБ "Укрсоцбанк" для нарахування амортизацiї на основнi засоби
та нематерiальнi активи використовуються такi методи:
- прямолiнiйний, за яким рiчна сума амортизацiї визначається дiленням
вартостi, що амортизується, на строк корисного використання об'єкта,
- прискореного зменшення залишкової вартостi, за яким рiчна сума
амортизацiї визначається як добуток залишкової вартостi об'єкта на початок
звiтного року або первiсної його вартостi на дату, з якої починається
нарахування амортизацiї, та рiчної норми амортизацiї, яка обчислюється
залежно вiд строку корисного використання об'єкта, i подвоюється.
Прискорений метод нарахування амортизацiї застосовується у системi АКБ
"Укрсоцбанк" за окремим рiшенням Правлiння Банку тодi, коли строк
корисного використання (експлуатацiї) об'єкта основних засобiв чи
нематерiальних активiв переглядається у разi змiни очiкуваних економiчних
вигод вiд його використання.
15 539.000

13.3. Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов’язань
Кредити банку
у тому числі:
Мiжбанкiвський кредит (Швейцарський
франк)
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 (Євро)
Мiжбанкiвський кредит (Євро)
Зобов’язання за цінними паперами
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним
випуском):
Облiгацiї процентнi iменнi (серiї D)
Облiгацiї процентнi iменнi (серiї Е)
Облiгацiї процентнi iменнi (серiї F)

Дата
виникнення

Непогашена
частина боргу
(тис. грн.)

X

9 293 345.860

Відсоток за
користування
коштами (відсоток
річних)
X

17.12.2009

269 331.410

5.765306

25.03.2010

18.08.2008
29.09.2008
30.09.2008
30.09.2008
01.07.2008
24.02.2006
22.02.2007
17.04.2007
25.04.2007
X

2 076 100.000
399 250.000
2 076 100.000
798 500.000
435 399.430
2 296.290
3 192 671.110
32 771.020
10 926.600
16 395.900

3.23469
5.69388
5.65434
3.63985
2.985
2.38971
8
2.1875
2.022
X

11.08.2014
24.09.2015
28.09.2015
28.09.2015
05.12.2017
31.03.2011
22.02.2010
31.03.2014
19.04.2012
X

X

16 395.900

X

X

19.02.2007
03.05.2007
29.10.2007

16 395.900
0.000
0.000

12.5
16
16

13.02.2012
27.04.2010
15.10.2012

Дата
погашення
X

Облiгацiї процентнi iменнi (серiї G)
Облiгацiї процентнi iменнi (серiї H)
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

27.02.2008
21.04.2008

0.000
0.000

18
18

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

X
X

523 213.000
X
X
0.000
X
X
27 549 683.24
X
X
X
0
37 382 638.00
X
X
X
0
Станом на 31.12.2009 року на рахунках 3660 облiковувалося два
мiжбанкiвськi кредити, що наданi на основi субординованого боргу,
в сумах 100 млн. Доларiв США та 150 млн. Доларiв США.Станом на
кiнець дня 31 грудня 2009 року залишки по iменним процентним
облiгацiям серiї D, емiтованi банком, становили 16 395,9 тис. грн. (з
урахуванням неамортизованої премiї - 185,9 тис. грн.), строк
погашення яких 13.02.2012 року.Станом на кiнець дня 31 грудня
2009 року залишки по iменним процентним облiгацiям серiї E,
емiтованi банком, вiдсутнi.Станом на кiнець дня 31 грудня 2009 року
залишки по iменним процентним облiгацiям серiї F, емiтованi
банком, вiдсутнi.Станом на кiнець дня 31 грудня 2009 року залишки
по iменним процентним облiгацiям серiї G, емiтованi банком,
вiдсутнi.Станом на кiнець дня 31 грудня 2009 року залишки по
iменним процентним облiгацiям серiї H, емiтованi банком, вiдсутнi.

14. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових
цінних паперів
Дата
реєстрації
випуску
1
13.04.2006

Опис

26.01.2007

Опис

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску
2
155/2/06

Найменування особи
гаранта

Ідентифікаційн
ий код за
ЄДРПОУ
гаранта

Місцезнаходження гаранта

3
4
5
Товариство з обмеженою
33597876
- м.Київ - р-н 03150 м. Київ вул.
вiдповiдальнiстю
Димитрова, 3
"Укрсоцфiнанс"
АКБ "Укрсоцбанк" та ТОВ "Укрсоцфiнанс" уклали Договiр поруки № 06/1 вiд 28 березня 2006 р.,
вiдповiдно до якого ТОВ "Укрсоцфiнанс" зобов'язується у повному обсязi солiдарно вiдповiдати
перед власниками облiгацiй у разi порушення АКБ "Укрсоцбанк" виконання зобов'язань щодо
облiгацiй, а саме за:
виплату номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi вiдповiдно до порядку погашення
облiгацiй, який наведено в меморандумi про випуск облiгацiй АКБ "Укрсоцбанк";
виплату процентного доходу по облiгацiях вiдповiдно до порядку виплати процентного доходу,
який наведено в меморандумi про випуск облiгацiй АКБ "Укрсоцбанк".
16/2/07
Товариство з обмеженою
33597876
- м.Київ - р-н 03150 м. Київ вул.
вiдповiдальнiстю
Димитрова, 3
"Укрсоцфiнанс"
АКБ "Укрсоцбанк" та ТОВ "Укрсоцфiнанс" уклали Договiр поруки № 06/02 вiд 29 грудня 2006
року, вiдповiдно до якого ТОВ "Укрсоцфiнанс" взяло на себе зобов'язання у повному обсязi
солiдарно вiдповiдати перед власниками облiгацiй у разi порушення АКБ "Укрсоцбанк" виконання
зобов'язань щодо облiгацiй, а саме за:

19.04.2007

Опис

17.01.2008

Опис

10.04.2008

Опис

виплату номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi вiдповiдно до порядку погашення
облiгацiй, який наведено в проспектi емiсiї облiгацiй АКБ "Укрсоцбанк";
виплату вiдсоткового доходу по облiгацiях вiдповiдно до порядку виплати вiдсоткового доходу,
який наведено в проспектi емiсiї облiгацiй АКБ "Укрсоцбанк";
викупу облiгацiй вiдповiдно до порядку викупу облiгацiй.
198/2/07
Товариство з обмеженою
33597876
- м.Київ - р-н 03150 м. Київ вул.
вiдповiдальнiстю
Димитрова, 3
"Укрсоцфiнанс"
АКБ "Укрсоцбанк" та ТОВ "Укрсоцфiнанс" уклали Договiр поруки вiд 29.03 2007 № 07/01,
вiдповiдно до якого ТОВ "Укрсоцфiнанс" взяло на себе зобов'язання у повному обсязi солiдарно
вiдповiдати перед власниками облiгацiй у разi порушення АКБ "Укрсоцбанк" виконання
зобов'язань щодо облiгацiй, а саме за:
виплату номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi вiдповiдно до порядку погашення
облiгацiй, який наведено в рiшеннi про розмiщення облiгацiй АКБ "Укрсоцбанк";
виплату вiдсоткового доходу по облiгацiях вiдповiдно до порядку виплати вiдсоткового доходу,
який наведено в рiшеннi про розмiщення облiгацiй АКБ "Укрсоцбанк";
викуп облiгацiй вiдповiдно до порядку викупу облiгацiй.
04/2/08
Товариство з обмеженою
33597876
- м.Київ - р-н 03150 м. Київ вул.
вiдповiдальнiстю
Димитрова, 3
"Укрсоцфiнанс"
АКБ "Укрсоцбанк" та ТОВ "Укрсоцфiнанс" уклали Договiр поруки вiд 24.12.2007 № 07/12,
вiдповiдно до якого ТОВ "Укрсоцфiнанс" взяло на себе зобов'язання у повному обсязi солiдарно
вiдповiдати перед власниками облiгацiй у разi порушення АКБ "Укрсоцбанк" виконання
зобов'язань щодо облiгацiй, а саме за:
виплату номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi вiдповiдно до порядку погашення
облiгацiй, який наведено в рiшеннi про розмiщення облiгацiй АКБ "Укрсоцбанк";
виплату вiдсоткового доходу по облiгацiях вiдповiдно до порядку виплати вiдсоткового доходу,
який наведено в рiшеннi про розмiщення облiгацiй АКБ "Укрсоцбанк";
викуп облiгацiй вiдповiдно до порядку викупу облiгацiй.
336/2/08
Товариство з обмеженою
33597876
- м.Київ - р-н 03150 м. Київ вул.
вiдповiдальнiстю
Димитрова, 3
"Укрсоцфiнанс"
АКБ "Укрсоцбанк" та ТОВ "Укрсоцфiнанс" уклали Договiр поруки вiд 14.03.2008 № 08/03,
вiдповiдно до якого ТОВ "Укрсоцфiнанс" взяло на себе зобов'язання у повному обсязi солiдарно
вiдповiдати перед власниками облiгацiй у разi порушення АКБ "Укрсоцбанк" виконання
зобов'язань щодо облiгацiй, а саме за:
виплату номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi вiдповiдно до порядку погашення
облiгацiй, який наведено в рiшеннi про розмiщення облiгацiй АКБ "Укрсоцбанк";
виплату вiдсоткового доходу по облiгацiях вiдповiдно до порядку виплати вiдсоткового доходу,
який наведено в рiшеннi про розмiщення облiгацiй АКБ "Укрсоцбанк";
викуп облiгацiй вiдповiдно до порядку викупу облiгацiй.

15. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні
папери, що виникала протягом періоду
Дата
виникненн
я події
1
01.01.2009

Дата оприлюднення
Повідомлення у
стрічці новин
2
08.01.2009

18.12.2008

08.01.2009

20.01.2009

23.01.2009

03.03.2009
03.03.2009

05.03.2009
05.03.2009

30.03.2009
12.11.2009
08.12.2009

01.04.2009
16.11.2009
10.12.2009

Вид інформації
3
Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше
відсотків голосуючих акцій
Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій,
представництв
Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій,
представництв
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на
суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

16.12.2009

18.12.2009

28.12.2009

30.12.2009

Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій,
представництв
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Інформація про стан корпоративного управління
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/п
Рік
Кількість зборів, усього
У тому числі позачергових
1
2009
2
1
2
2008
2
1
3
2007
3
2
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах?
Так
Ні
Реєстраційна комісія
X
Акціонери
X
Реєстратор
X
Депозитарій
X
Інше
Мандатна комiсiя
(запишіть)
Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів та/або їх представників
для участі в останніх загальних зборах? (за наявності контролю)?
Так
Ні
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків
X
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах
останнього разу?
Так
Ні
Підняттям карток
X
Бюлетенями (таємне голосування)
X
Підняттям рук
X
Інше
(запишіть)
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?
Так
Ні
Реорганізація
X
Внесення змін до статуту товариства
X
Прийняття рішення про зміну типу товариства
X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу
X
товариства
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу
X
товариства
Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення
X
про припинення їх повноважень
Обрання голови та членів ревізійної комісії(ревізора),
X
прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень
Інше
(запишіть)

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного
голосування? (так/ні) ні
ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
1
2
3
4
5
6

Кількість членів наглядової ради
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві
Кількість представників держави
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків
акцій
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків
акцій
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

(осіб)
5
5
0
5
0
5

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом
останніх трьох років? 45
Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
Так
Стратегічного планування
Аудиторський
З питань призначень і винагород
Інвестиційний
Інші
Вiдсутнi
(запишіть)
Інші
(запишіть)

Ні
X
X
X
X

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за
роботу з акціонерами? (так/ні) так
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так
Ні
Винагорода є фіксованою сумою
X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення
X
ринкової вартості акцій
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
X
Члени наглядової ради не отримують винагороди
X
Інші
(запишіть)
Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного
товариства?
Так
Ні
1
Галузеві знання і досвід роботи в галузі
X
2
Знання у сфері фінансів і менеджменту
X
3
Особисті якості (чесність, відповідальність)
X
4
Відсутність конфлікту інтересів
X
5
Граничний вік
X
6
Відсутні будь-які вимоги
X
7
Інші (запишіть)
X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він
ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
Так
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом
X
внутрішніх документів акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового
члена наглядової ради ознайомили з його правами та
обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне
навчання (з корпоративного управління або фінансового
менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний
строк або не було обрано нового члена
Інше (запишіть)

Ні

X
X
X

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні) так
Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом
останніх трьох років? 4
Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів
загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?
Загальні
Засідання
Засідання
збори
наглядової
правління
акціонерів
ради
1 Члени правління (директор)
ні
ні
ні
2 Загальний відділ
ні
ні
ні
Члени наглядової ради (голова наглядової
3
ні
ні
ні
ради)
4 Юридичний відділ (юрист)
ні
ні
ні
5 Секретар правління
так
ні
так
6 Секретар загальних зборів
ні
ні
ні
7 Секретар наглядової ради
ні
так
ні
8 Корпоративний секретар
ні
ні
ні
Відділ або управління, яке відповідає за
9
ні
ні
ні
роботу з акціонерами
10 Інше (запишіть)
ні
ні
ні
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів
(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить
вирішення кожного з цих питань?
Не
належит
Загальн
Виконав
ь до
і збори Наглядов
чий
компете
акціоне
а рада
орган
нції
рів
жодного
органу
Визначення основних напрямів діяльності
так
ні
ні
ні
(стратегії)

Затвердження планів діяльності (бізнеспланів)
Затвердження річного фінансового звіту або
балансу або бюджету
Обрання та відкликання голови правління
Обрання та відкликання членів правління
Обрання та відкликання голови наглядової
ради
Обрання та відкликання членів наглядової
ради
Обрання та відкликання голови та членів
ревізійної комісії
Визначення розміру винагороди для голови
та членів правління
Визначення розміру винагороди для голови
та членів наглядової ради
Прийняття рішення про притягнення до
майнової відповідальності членів правління
Прийняття рішення про додатковий випуск
акцій
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та
розміщення власних акцій
Затвердження аудитора
Затвердження договорів, щодо яких існує
конфлікт інтересів

ні

так

ні

ні

так

ні

ні

ні

ні
ні

так
так

ні
ні

ні
ні

так

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

так

ні

ні

так

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

ні

ні

так

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження
виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму,
від імені акціонерного товариства? (так/ні) так
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про
конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або
пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)
ні
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
1
2
3
4
5
6
7
8

Положення про загальні збори акціонерів
Положення про наглядову раду
Положення про виконавчий орган (правління)
Положення про посадових осіб акціонерного товариства
Положення про ревізійну комісію
Положення про акції акціонерного товариства
Положення про порядок розподілу прибутку
Інше (запишіть)

Так
X
X
X

Ні

X
X
X
X

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого
акціонерного товариства?
Публікуєт
Документи
Інформаці
ься у
я
надаються
Копії
пресі,
для
докумен розміщуєт
оприлюдн
Інформація
ься на
тів
юється в ознайомлен
розповсюджує
власній
ня
надають
загальнод
ться на
інтернетбезпосеред
ся на
оступній
загальних
сторінці
ньо в
запит
базі даних
зборах
ДКЦПФР акціонерно акціонер акціонерн
ого
му
а
про ринок
товариства
товаристві
цінних
паперів
Фінансова
звітність,
1
так
так
так
ні
так
результати
діяльності
Інформація про
акціонерів, які
володіють 10
2
ні
так
ні
ні
ні
відсотків та більше
статутного
капіталу
Інформація про
склад органів
3
так
так
ні
ні
так
управління
товариства
Статут та
4 внутрішні
так
ні
так
ні
ні
документи
Протоколи
загальних зборів
5
ні
ні
так
ні
ні
акціонерів після їх
проведення
Розмір винагороди
посадових осіб
6
ні
ні
ні
ні
ні
акціонерного
товариства
Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних
стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні) так
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного
товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
Так
Ні
1 Не проводились взагалі
X
2 Менше ніж раз на рік
X
3 Раз на рік
X
4 Частіше ніж раз на рік
X

Який орган приймав рішення про затвердження аудитора?
Так
Загальні збори акціонерів
Наглядова рада
Правління або директор
Інше
(запишіть)

Ні
X

X
X

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох
років? (так/ні) так
З якої причини було змінено аудитора?
Так
Не задовольняв професійний рівень
Не задовольняли умови договору з аудитором
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів
Інше
(запишіть)

Ні
X
X

X

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного
товариства в минулому році?
Так
Ні
Ревізійна комісія
X
Наглядова рада
X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства
X
Стороння компанія або сторонній консультант
X
Перевірки не проводились
X
Інше
(запишіть)
З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?
Так
Ні
З власної ініціативи
X
За дорученням загальних зборів
X
За дорученням наглядової ради
X
За зверненням виконавчого органу
X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10
X
відсотків голосів
Інше
(запишіть)
Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги
консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту?
(так/ні) ні
ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів
протягом наступних трьох років?
Так
Ні
1 Випуск акцій
X
2 Випуск депозитарних розписок
X

3
4
5
6

Випуск облігацій
Кредити банків
Фінансування з державного і місцевих бюджетів
Інше (запишіть)

X
X
X
X

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом
наступних трьох років?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних
X
трьох років
Не визначились
Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових
бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) ні
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у
депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні) так
З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у
депозитарній системі України (далі - особа)?
Так
Ні
Не задовольняв професійний рівень особи
X
Не задовольняли умови договору з особою
X
Особу змінено на вимогу:
акціонерів
X
суду
X
у зв"язку з передачею цiлiсного майнового комплексу депозитарiю
Інше
«Мiжрегiональний фондовий союз» (МФС) до «Всеукраїнського
(запишіть)
депозитарiю цiнних паперiв» (ВДЦП).
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного
управління? (так/ні) ні
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил)
корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління
прийнятий: д/н
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу
(принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) ні; укажіть яким чином його
оприлюднено: д/н
Розкрийте стан дотримання кодексу (принципів, правил) корпоративного управління у
вашому акціонерному товаристві?
д/н

Баланс
за станом на 31.12.2009 року
Рядок
1

Найменування статті
2

Активи
Грошові кошти та їх еквіваленти
Торгові цінні папери
Інші фінансові активи, що обліковуються за
3
справедливою вартістю з визнанням результату
переоцінки у фінансових результатах
4
Кошти в інших банках
5
Кредити та заборгованість клієнтів
6
Цінні папери в портфелі банку на продаж
7
Цінні папери в портфелі банку до погашення
8
Інвестиції в асоційовані компанії
9
Інвестиційна нерухомість
Дебіторська заборгованість щодо поточного податку
10
на прибуток
11
Відстрочений податковий актив
12
Гудвіл
13
Основні засоби та нематеріальні активи
14
Інші фінансові активи
15
Інші активи
Довгострокові активи, призначені для продажу, та
16
активи групи вибуття
17
Усього активів
Зобов'язання
18
Кошти банків
19
Кошти клієнтів
20
Боргові цінні папери, емітовані банком
21
Інші залучені кошти
22
Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток
23
Відстрочені податкові зобов'язання
24
Резерви за зобов'язаннями
25
Інші фінансові зобов'язання
26
Інші зобов'язання
27
Субординований борг
Зобов'язання, що пов'язані з довгостроковими
28
активами, призначеними для продажу (чи групами
вибуття)
29
Усього зобов'язань
Власний капітал
30
Статутний капітал
31
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
32
Резервні та інші фонди банку
Чисті активи, що належать акціонерам (учасникам)
33
банку
34
Частка меншості
35
Усього власного капіталу та частка меншості
36
Усього пасивів
Примітки: д/н
1
2

Примітки
3

Звітний рік
4

(тис.грн.)
Попередній рік
5

4
5

3 115 365
211 287

3 228 640
688 899

6

0

0

7
8
9
10
11
12

166 852
36 040 087
350 136
0
6 786
3 136

132 646
42 592 114
27 103
0
6 786
3 223

238 412

7 968

13
14
15
16

37 287
0
3 107 590
84 020
49 535

0
0
2 754 725
65 499
187 178

17

0

0

43 410 493

49 694 781

22
23
24
25

22 158 357
12 340 325
16 651
0
467
523 213
21 242
242 635
55 443
2 024 305

27 705 307
14 271 111
600 437
0
77 200
446 638
2 505
152 827
108 043
1 155 000

17

0

0

37 382 638

44 519 068

2 271 011
132 559
3 624 285

1 771 011
796 358
2 608 344

0

0

0
6 027 855
43 410 493

0
5 175 713
49 694 781

18
19
20
21

26
27

Керівник

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

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

Звіт
про фінансові результати
за 2009 рік
Рядок
1
1
1.1
1.2
2
3

Найменування статті
2
Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати)
Процентні доходи
Процентні витрати
Комісійні доходи
Комісійні витрати
Результат від торгових операцій з цінними паперами
4
в торговому портфелі банку
5
Результат від операцій з хеджування
Результат від переоцінки інших фінансових
інструментів, що обліковуються за справедливою
6
вартістю з визнанням результату переоцінки у
фінансових результатах
7
Результат від торгівлі іноземною валютою
Прибуток/(збиток), який виникає під час первісного
8
визнання фінансових активів за процентною ставкою,
вищою або нижчою, ніж ринкова
Прибуток/(збиток), який виникає під час первісного
9
визнання фінансових зобов'язань за процентною
ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова
Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної
10
нерухомості
11
Результат від переоцінки іноземної валюти
12
Резерв під заборгованість за кредитами
Знецінення цінних паперів у портфелі банку на
13
продаж
Результат від продажу цінних паперів у портфелі
14
банку на продаж
Знецінення цінних паперів у портфелі банку до
15
погашення
16
Резерви за зобов'язаннями
17
Інші операційні доходи
Доходи/(витрати) від дострокового погашення
18
заборгованості
19
Адміністративні та інші операційні витрати
20
Дохід від участі в капіталі
21
Прибуток/(збиток) до оподаткування
22
Витрати на податок на прибуток
23
Прибуток/(збиток) після оподаткування
Чистий прибуток/(збиток) від продажу
24
довгострокових активів, призначених для продажу
25
Чистий прибуток/(збиток)
26
Прибуток/(збиток) консолідованої групи:
26.1
Материнського банку
26.2
Частки меншості
27
Чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію
Скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну
28
просту акцію
Примітки: д/н

Звітний рік
4
3 079 524
6 010 062
2 930 538
549 379
67 594

(тис.грн.)
Попередній рік
5
2 124 482
4 580 089
2 455 607
658 166
59 312

16 548

32 086

0

0

-16 093

5 129

209 819

311 587

7, 8

0

0

18, 19

0

0

0

0

7, 8

107 966
2 703 283

487 964
1 249 889

9

21 625

3 155

9

41 117

4 595

10

-13

-2 930

22, 38
30

18 737
84 184

-2 361
99 861

18, 19

0

0

31
11

1 178 208
0
83 010
-43 751
126 761

1 293 427
0
1 123 378
331 583
791 795

33

0

0

34

126 761
0
0
0
0.01

791 795
0
0
0
0.08

34, 35

0.01

0.08

Примітки
3
28
28
29
29
40

32

Керівник

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

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

Звіт про рух грошових коштів
(прямий метод)
за 2009 pік
Рядок
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Найменування статті
2
Грошові кошти від операційної діяльності:
Процентні доходи, що отримані
Процентні витрати, що сплачені
Комісійні доходи, що отримані
Комісійні витрати, що сплачені
Доходи, що отримані за операціями з торговими
цінними паперами
Доходи, що отримані за операціями з фінансовими
похідними інструментами
Доходи, що отримані за операціями з іноземною
валютою
Інші отримані операційні доходи
Витрати на утримання персоналу
Сплачені адміністративні та інші операційні витрати
Сплачений податок на прибуток
Чистий грошовий прибуток/(збиток) до зміни
операційних активів та зобов'язань
Зміни в операційних активах та зобов'язаннях:
Чистий (приріст)/зниження за торговими цінними
паперами
Чистий (приріст)/зниження за іншими фінансовими
активами, що обліковуються за справедливою
вартістю з визнанням результату переоцінки у
фінансових результатах
Чистий (приріст)/зниження за коштами в інших
банках
Чистий (приріст)/зниження за кредитами та
заборгованістю клієнтам
Чистий (приріст)/зниження за іншими фінансовими
активами
Чистий (приріст)/зниження за іншими активами
Чистий (приріст)/зниження за коштами інших банків
Чистий (приріст)/зниження за коштами клієнтів
Чистий (приріст)/зниження за борговими цінними
паперами, що емітовані банком
Чистий (приріст)/зниження за іншими фінансовими
зобов'язаннями
Чистий (приріст)/зниження за резервами під
зобов'язання
Чисті грошові кошти, що отримані від операційної
діяльності/(використані в операційній діяльності)
Грошові кошти від інвестиційної діяльності:
Придбання цінних паперів у портфелі банку на
продаж
Дохід від реалізації цінних паперів у портфелі банку
на продаж
Придбання цінних паперів у портфелі банку до
погашення
Дохід від погашення цінних паперів у портфелі банку
до погашення

Звітний рік
4

(тис.грн.)
Попередній рік
5

0
0
0
0

0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0

0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

9, 17

0

0

9, 17

0

0

10

0

0

10

0

0

Примітка
3

29
30
31

Придбання основних засобів
14
0
0
Дохід від реалізації основних засобів
14, 17
0
0
Дивіденди отримані
0
0
Придбання дочірніх компаній за мінусом отриманих
32
44
0
0
грошових коштів
Дохід від реалізації дочірньої компанії за мінусом
33
17
0
0
виплачених грошових коштів
34
Придбання асоційованих компаній
11
0
0
35
Дохід від реалізації асоційованих компаній
11, 17
0
0
36
Придбання інвестиційної нерухомості
12
0
0
37
Дохід від реалізації інвестиційної нерухомості
12, 17
0
0
38
Придбання нематеріальних активів
14
0
0
39
Дохід від вибуття нематеріальних активів
14, 17
0
0
Чисті грошові кошти, що отримані від інвестиційної
40
0
0
діяльності/(використані в інвестиційній діяльності)
Грошові кошти від фінансової діяльності:
41
Отримані інші залучені кошти
21
0
0
42
Повернення інших залучених коштів
21
0
0
43
Отримання субординованого боргу
25
0
0
44
Погашення субординованого боргу
25
0
0
45
Емісія простих акцій
26
0
0
46
Емісія привілейованих акцій
26
0
0
47
Інші внески акціонерів, окрім емісії акцій
26, 27
0
0
48
Викуп власних акцій
26
0
0
49
Продаж власних акцій
26
0
0
50
Дивіденди виплачені
26
0
0
51
Інші виплати акціонерам, окрім дивідендів
26, 27
0
0
Чисті грошові кошти, що отримані від фінансової
52
0
0
діяльності/(використані у фінансовій діяльності)
Вплив змін обмінного курсу на грошові кошти та їх
53
0
0
еквіваленти
Чистий приплив/(відплив) грошових коштів та їх
54
0
0
еквівалентів
55
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок року
0
0
56
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець року
1, 4
0
0
Примітки: Звiт про рух грошових коштiв за прямим методом в АКБ "Укрсоцбанк" не складається вiдповiдно до
облiкової полiтики банку.
Керівник

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

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

Звіт про рух грошових коштів
(непрямий метод)
за 2009 pік
Рядок
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Найменування статті

Примітка

Звітний рік

(тис.грн.)
Попередній рік

2
3
4
5
Грошові кошти від операційної діяльності:
Чистий прибуток/(збиток) за рік
126 761
791 795
Коригування для приведення суми чистого прибутку/(збитку) до суми грошових надходжень від
операцій:
Амортизація
162 631
126 127
Чисте збільшення/(зменшення) резервів за активами
2 750 705
1 249 557
Нараховані доходи
-1 483 732
-469 715
Нараховані витрати
98 136
-604 870
Торговельний результат
-454
-37 281
Нарахований та відстрочений податок
345 165
-56 594
Прибуток/(збиток) від продажу інвестицій
0
-589
Прибуток від інвестицій в асоційовані компанії
0
0
Амортизація дисконту і премії фінансових
37 488
940
інструментів
Інший рух коштів, що не є грошовим
-114 312
-487 962
Чистий грошовий прибуток/(збиток) до зміни
1 035 786
1 834 336
операційних активів та зобов'язань
Зміни в операційних активах та зобов'язаннях:
Чистий (приріст)/зниження за торговими цінними
470 240
607 903
паперами
Чистий (приріст)/зниження за іншими фінансовими
активами, що відображаються за справедливою
0
0
вартістю з визнанням переоцінки через
прибутки/збитки
Чистий (приріст)/зниження за коштами в інших
-37 450
62 101
банках
Чистий (приріст)/зниження за кредитами та
5 321 391
-19 531 836
заборгованістю клієнтам
Чистий (приріст)/зниження за іншими фінансовими
-21 541
5 556
активами
Чистий (приріст)/зниження за іншими активами
135 212
9 517
Чистий (приріст)/зниження за коштами інших банків
-5 471 385
18 137 831
Чистий (приріст)/зниження за коштами клієнтів
-1 930 099
-990 373
Чистий (приріст)/зниження за борговими цінними
-563 563
-1 563 733
паперами, що емітовані банком
Чистий (приріст)/зниження за іншими фінансовими
83 740
58 363
зобов'язаннями
Чистий (приріст)/зниження за резервами під
5 571
92 158
зобов'язання та відрахування та інші зобов'язання
Чисті грошові кошти, що отримані від операційної
-972 097
-1 278 177
діяльності/(використані в операційній діяльності)
Грошові кошти від інвестиційної діяльності:
Придбання цінних паперів у портфелі банку на
9, 17
-416 355
-23 872
продаж
Дохід від реалізації цінних паперів у портфелі банку
9, 17
41 117
10 000
на продаж
Придбання цінних паперів у портфелі банку до
10
0
-1 100 055
погашення

Дохід від погашення цінних паперів у портфелі банку
до погашення
29
Придбання основних засобів
30
Дохід від реалізації основних засобів
31
Дивіденди отримані
Придбання дочірніх компаній за мінусом отриманих
32
грошових коштів
Дохід від реалізації дочірньої компанії за мінусом
33
виплачених грошових коштів
34
Придбання асоційованих компаній
35
Дохід від реалізації асоційованих компаній
36
Придбання інвестиційної нерухомості
37
Дохід від реалізації інвестиційної нерухомості
38
Придбання нематеріальних активів
39
Дохід від вибуття нематеріальних активів
Чисті грошові кошти, що отримані від інвестиційної
40
діяльності/(використані в інвестиційній діяльності)
Грошові кошти від фінансової діяльності:
41
Отримані інші залучені кошти
42
Повернення інших залучених коштів
43
Отримання субординованого боргу
44
Погашення субординованого боргу
45
Емісія звичайних акцій
46
Емісія привілейованих акцій
47
Інші внески акціонерів, окрім емісії акцій
48
Викуп власних акцій
49
Продаж власних акцій
50
Дивіденди виплачені
51
Інші виплати акціонерам, окрім дивідендів
Чисті грошові кошти, що отримані від фінансової
52
діяльності/(використані у фінансовій діяльності)
Вплив змін обмінного курсу на грошові кошти та їх
53
еквіваленти
Чистий приплив/(відплив) грошових коштів та їх
54
еквівалентів
55
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок року
56
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець року
Примітки: д/н
28

10

0

1 102 987

14
14, 17

-93 844
1 492
57

-228 269
2 198
-25

44

0

0

17

0

0

11
11, 17
12
12, 17
14
14, 17

0
0
0
0
-122 844
0

0
0
-418
161
-37 706
0

-590 377

-274 999

0
0
841 250
0
500 000
0
0
0
0
-17
0

0
-1 204 446
1 155 000
0
750 000
0
0
0
0
-20
0

1 341 233

700 534

107 966

487 964

-113 275

-364 678

3 228 640
3 115 365

3 593 318
3 228 640

21
21
25
25
26
26
26, 27
26
26
26
26, 27

1, 4
Керівник

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

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

Звіт про власний капітал
за 2009 pік
(тис.грн.)

Рядок

Найменування статті

1
1

2
Залишок на 1 січня попереднього року

3

2

Вплив переходу на нові та/або
переглянуті стандарти і тлумачення,
що забезпечують контекст, у якому
слід читати стандарти
Скоригований залишок на 1 січня
попереднього року

3

3
4
4.1
4.2
5
5.1
5.2
6
7
8
9
10

Цінні папери в портфелі банку на
продаж:
Результат переоцінки до їх
справедливої вартості
Продаж або втрати від зменшення
корисності
Основні засоби та нематеріальні
активи:
Результат переоцінки
Реалізований результат переоцінки
Результат переоцінки за операціями
хеджування
Накопичені курсові різниці
Відстрочені податки

Усього доходів/(збитків), що визнані
за рік

12

Емісія акцій

13

Власні акції, що викуплені в
акціонерів:
Викуплені
Продаж
Анулювання
Об'єднання компаній
Дивіденди, за якими прийнято
рішення щодо виплати
Залишок на кінець дня 31 грудня

16

Частка
меншості

Усього
власного
капіталу

8
0

9
3 193 79
5

0

0

0

3 193 79
5

0

5 713

0

9 997

0

4 284

0

579 247

0

579 247

0
0

0
0

0
144
812
440
148

0
0

0
-144 812

0

440 148

0

791 795

0

1 231 94
3

0

750 000

0

0

1 021 01
1

1 806 25
3

366 531

0

5 713

0

9

0

9 997

0

9

0

4 284

0

0

578 950

297

14

0

579 247

0

14

0
0

-297
0

297
0

27
32

0
0

0
-144 812

0
0

0

439 851

297

0

0

791 795

0

802 091

429 852

750 000

0

0

0

0

0

791
795
1 23
1 94
3
750
000
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
-25

0
0
0
0
-25

0
0
0
0
0

0
0
0
0
-25

1 771 01

2 608 34

796 358

5 17

0

5 175 71

Чистий дохід/(збиток), що визнаний
безпосередньо у складі власного
капіталу
Прибуток/(збиток) за рік

11

13.1
13.2
13.3
14
15

Примітки

Належить акціонерам материнського
банку
резервні
та інші нерозпо
статутділений усьо
фонди
ний
прибутго
банку
капітал
(приміток
ка 27)
4
5
6
7
1 021 01 1 806 25 366 531 3 19
1
3
3 79
5
0
0
0
0

26

26
26
26
44
35

3 19
3 79
5
5 71
3
9 99
7
4 28
4
579
247
579
247
0
0

17
17.1
17.2
18

попереднього року (залишок на 1
січня звітного року)
Скоригований залишок на початок
звітного року
Коригування
Зміна облікової політики
Виправлення помилок
Цінні папери в портфелі банку на
продаж:

1

4

1 771 01
1

2 608 34
4

796 358

0

0

0

0
0

0
-6 421

0
0

5 71
3
5 17
5 71
3
0

0

5 175 71
3

0

0

0
6 42
1
6 42
1
0

0
0

0
-6 421

0

-6 421

0

0

309
103
309
103
0
0

0

309 103

0

309 103

0
0

0
0

0
77 2
76
225
406

0
0

0
-77 276

0

225 406

0

126 761

0

352 167

0

500 000

0

0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
-25

18.1

Результат переоцінки до їх
справедливої вартості

9

0

-6 421

0

18.2

Продаж або втрати від зменшення
корисності
Основні засоби та нематеріальні
активи:
Результат переоцінки

9

0

0

0

0

309 103

0

14

0

309 103

0

14

0
0

-1 235
0

1 235
0

27
32

0
0

0
-77 276

0
0

0

224 171

1 235

0

0

126 761

0
500 000

1 015 94
1
0

663 774
0

0

0

0

126
761
352
167
500
000
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
-25

0
0
0
0
-25

2 271 01
1

3 624 28
5

132 559

19
19.1
19.2
20
21
22
23
24
25
26
27
27.1
27.2
27.3
28
29
30

Реалізований результат переоцінки
Результат переоцінки за операціями
хеджування
Накопичені курсові різниці
Відстрочені податки
Чистий дохід/(збиток), що визначений
безпосередньо у складі власного
капіталу
Прибуток/(збиток) за рік
Усього доходів/(збитків), що визнані
за рік
Емісія акцій
Власні акції, що викуплені в
акціонерів:
Викуплені
Продаж
Анулювання
Об'єднання компаній
Дивіденди, за якими прийнято
рішення щодо виплати
Залишок на кінець дня 31 грудня
звітного року

26

26
26
26
35

3

6 02
0
6 027 85
7 85
5
5
Примітки: Розподiл прибутку до резервних фондiв за 2008 рiк - 362 240 тис. грн., за 2009 рiк - 791 770 тис. грн.
Керівник

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

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

