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

29.04.2011
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2010 рік
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "Укрсоцбанк"
1.2. Організаційно-правова форма емітента
Публічне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
00039019
1.4. Місцезнаходження емітента
- 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
Valentyna.Glavatskykh@ukrsotsbank.com
2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії

29.04.2011
(дата)

2.2. Річна інформація опублікована у

90 "ВIдомостi ДКЦПФР"

29.04.2011

(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

2.3. Річна інформація розміщена на власній
сторінці

www.usb.com.
ua

(за наявності)

(адреса сторінки)

(дата)

в мережі Інтернет 29.04.2011
(дата)

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
протягом звітного періоду;
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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).
X
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.: ПАТ "Укрсоцбанк не здiйснював емiсiю iнших цiнних паперiв,
емiсiя яких пiдлягає реєстрацiї, протягом звiтного перiоду.
До п. 9.г.: ПАТ "Укрсоцбанк не здiйснював емiсiю похiдних цiнних паперiв.
До п. 9.г.: ПАТ "Укрсоцбанк" не здiйснював викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду.
До п. 9.д.: Всi цiннi папери ПАТ "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.: ПАТ "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 ПАТ "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 ПАТ "Укрсоцбанк" не веде облiк руху грошових
коштiв за прямим методом.
До п. 29: ПАТ "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
Публiчне акцiонерне товариство "Укрсоцбанк"
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)
ПАТ "Укрсоцбанк"
3.1.3. Організаційно-правова форма
Публічне 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 № 365338
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
65.12.0 - Iнше грошове посередництво

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
29.06.2010

4
Нацiональний банк України

Дата
закінчення
дії ліцензії
(дозволу)
5
безстроково

Дозвiл на право здiйснення операцiй, термiн дiї яких необмежений.
№5
29.06.2010
Нацiональний банку України
безстроково
д/н
АВ № 534213 01.07.2010 Державна комiсiя з цiнних паперiв 13.10.2012
та фондового ринку

д/н
АВ № 534212

д/н
АВ № 534210

д/н
АВ № 534209

д/н
АВ № 534208

д/н
АВ № 534211

01.07.2010 Державна комiсiя з цiнних паперiв 13.10.2012
та фондового ринку

01.07.2010 Державна комiсiя з цiнних паперiв 13.10.2012
та фондового ринку

01.07.2010 Державна комiсiя з цiнних паперiв 13.10.2012
та фондового ринку

01.07.2010 Державна комiсiя з цiнних паперiв 13.10.2012
та фондового ринку

01.07.2010 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, 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. ПАТ "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.
ПАТ "Укрсоцбанк" є учасником даної асоцiацiї.
Найменування об'єднання: Професiйна асоцiацiя реєстраторiв та депозитарiїв (ПАРД).
Місцезнаходження об'єднання: 01133, м. Київ, вул. Щорса, 32 б, примiщення 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. ПАТ "Укрсоцбанк"
є учасником даної асоцiацiї.
Найменування об'єднання: УМА "Укрбанктехнiка". Місцезнаходження об'єднання:
01010, м. Київ, вул. Анiщенка, 4. УМА "Укрбанктехнiка" виробляє, продає та здiйснює
сервiсне обслуговування банкiвської технiки та обладнання. ПАТ "Укрсоцбанк" є учасником
цiєї асоцiацiї.
Найменування об'єднання: MasterCard Int.. Місцезнаходження об'єднання: вул. Богдана
Хмельницького, 17/52, поверх 4а, офiс 404а, м. Київ, 01030. ПАТ "Укрсоцбанк" є членом
мiжнародної платiжної системи MasterCard з 26.11.2003 року, з 2005 року - отримав статус
Принципового члена. В 2006 роцi вiд платiжної системи MasterCard Банк отримав дозвiл на
еквайрингову дiяльнiсть, а в 2007 роцi - на випуск та обслуговування чипових карток.
Мiжнародна платiжна система MasterCard є глобальною платiжною системою, яка забезпечує
доступ держателям карток, торгiвельно-сервiсних пiдприємств, фiнансовим та урядовим
закладам у бiльш нiж у 200 країнах свiта мережами електронних платежiв. Електроннi
платежi здiйснюються за посередництвом глобальної процесингової системи MasterCard
Billing System, яка забезпечує захист клiєнтiв вiд шахрайства та гарантiї здiйснення платежiв
для торгiвельно-сервiсних пiдприємств. Платiжна система MasterCard не є банком, не
випускає безпосередньо платiжнi картки, не встановлює комiсiї, вiдсотковi ставки чи
кредитнi лiмiти для держателiв карток. В той же час широкi можливостi MasterCard
дозволяють фiнансовим установам надавати своїм клiєнтам широкий спектр фiнансових
iнструментiв включаючи дебетнi, напередвипущенi, кредитнi та премiальнi картковi
продукти.
Найменування об'єднання: VISA Int.. Місцезнаходження об'єднання: вул. Богдана
Хмельницького, 19/21, поверх 9, м. Київ, 01030 Україна. ПАТ "Укрсоцбанк" є членом
мiжнародної платiжної системи VISA з 24.10.1996 року, а з 2001 року - отримав статус
Принципового члена. В 2004 роцi вiд платiжної системи VISA Банк отримав дозвiл на
еквайрингову дiяльнiсть, а в 2007 роцi - на випуск та обслуговування чипових карток.
Мiжнародна платiжна система VISA є глобальною платiжною системою, яка забезпечує

доступ держателям карток, торгiвельно-сервiсних пiдприємств, фiнансовим та урядовим
закладам у бiльш нiж у 200 країнах свiта мережами електронних платежiв. Електроннi
платежi здiйснюються за посередництвом глобальної процесингової системи VisaNet, яка
забезпечує захист клiєнтiв вiд шахрайства та гарантiї здiйснення платежiв для
торгiвельно-сервiсних пiдприємств. Платiжна система VISA не є банком, не випускає
безпосередньо платiжнi картки, не встановлює комiсiї, вiдсотковi ставки чи кредитнi лiмiти
для держателiв карток. В той же час широкi можливостi VISA дозволяють фiнансовим
установам надавати своїм клiєнтам широкий спектр фiнансових iнструментiв включаючи
дебетнi, напередвипущенi, кредитнi та премiальнi картковi продукти.
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: 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. ПАТ "Укрсоцбанк" є членом органiзацiї з сiчня 2005 року.
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: Асоцiацiя "Український кредитно-банкiвський Союз".
Місцезнаходження об'єднання: 01021, м. Київ, вул. Кловський узвiз, 9/2. Асоцiацiю створено
з метою сприяння стабiльному розвитку i дiяльностi банкiвської системи України, захисту
прав та законних iнтересiв членiв Асоцiацiї, надання їм всебiчної допомоги, забезпечення
координацiї їх зусиль для вирiшення питань, що стоять перед кредитно-грошовою 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. 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:
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. ПАТ "Укрсоцбанк" є
членом та учасником цiєї органiзацiї.
3.7. Інформація про рейтингове агентство
Ознака
Дата визначення або
Рівень кредитного
рейтингового
поновлення
рейтингу емітента
Найменування рейтингового агентства
агентства
рейтингової оцінки
або цінних паперів
(уповноважене,
емітента або цінних
емітента
міжнародне)
паперів емітента
1
2
3
4
Fitch Ratings Ltd
міжнародне
Поновлення
у нац.вал.В+;в
рейтингове агентство рейтингової оцінки
iн.вал.В;за
емітента 24.09.2010
нац.шкал.ААА
MOODY'S Investors Service Ltd (припинено
міжнародне
Поновлення
За нац.
спiвпрацю вiд 25.02.10)
рейтингове агентство рейтингової оцінки
шкалою-Аа1.ua, за
цінних паперів
мiжнар.-Ва1
емітента 02.01.2007

3.8. Інформація про органи управління емітента
Органами управлiння Банку є:
1. Загальнi Збори Акцiонерiв;
2. Спостережна Рада;
3. Правлiння.
Вищим органом Банку є Загальнi Збори Акцiонерiв, якi скликаються не рiдше одного
разу на рiк.
У Загальних Зборах Акцiонерiв мають право брати участь особи, включенi до перелiку
акцiонерiв, якi мають право на таку участь, або їх представники. Члени Правлiння та iншi
запрошенi посадовi особи, якi не є акцiонерами Банку, а також представники аудитора Банку
мають право брати участь у Загальних Зборах Акцiонерiв без права голосу.
Загальнi збори можуть вирiшувати будь-якi питання дiяльностi Банку. До виключної

компетенцiї Загальних Зборiв Акцiонерiв належить:
1) визначення основних напрямiв дiяльностi Банку та затвердження звiтiв про їх
виконання;
2) внесення змiн та доповнень до статуту Банку;
3) прийняття рiшення про анулювання викуплених акцiй;
4) прийняття рiшення про змiну типу товариства;
5) прийняття рiшення про розмiщення акцiй;
6) прийняття рiшення про збiльшення статутного капiталу Банку;
7) прийняття рiшення про зменшення статутного капiталу Банку;
8) прийняття рiшення про дроблення або консолiдацiю акцiй;
9) затвердження положень про Загальнi Збори Акцiонерiв, Спостережну Раду,
Правлiння та Ревiзiйну Комiсiю Банку, а також внесення змiн до них;
10) затвердження рiчних результатiв дiяльностi Банку, в тому числi його рiчного звiту, а
також рiчних результатiв дiяльностi його дочiрнiх пiдприємств;
11) розподiл прибутку i збиткiв Банку;
12) прийняття рiшення про викуп Банком розмiщених ним акцiй;
13) прийняття рiшення про форму iснування акцiй;
14) затвердження розмiру рiчних дивiдендiв;
15) прийняття рiшень з питань порядку проведення Загальних Зборiв Акцiонерiв;
16) обрання членiв Спостережної Ради, затвердження умов цивiльно-правових або
трудових договорiв, що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання
особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами
Спостережної Ради;
17) прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Спостережної Ради;
18) обрання голови та членiв Ревiзiйної Комiсiї, прийняття рiшення про дострокове
припинення їх повноважень;
19) затвердження висновкiв та звiтiв Ревiзiйної Комiсiї та зовнiшнього аудитора;
20) прийняття рiшення про видiл, припинення та лiквiдацiю Банку, обрання
лiквiдацiйної комiсiї, затвердження порядку та строкiв лiквiдацiї, порядку розподiлу мiж
акцiонерами майна, що залишається пiсля задоволення вимог кредиторiв, i затвердження
лiквiдацiйного балансу, крiм передбачених законом випадкiв;
21) прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Спостережної Ради, звiту
Правлiння, звiту Ревiзiйної Комiсiї;
22) затвердження принципiв (кодексу) корпоративного управлiння Банку;
23) обрання комiсiї з припинення Банку;
24) прийняття рiшень про вчинення будь-якого Значного Правочину, якщо ринкова
вартiсть майна або послуг, що є його предметом, перевищує 5 (П'ять) вiдсоткiв вартостi
активiв Банку, за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi;
25) розмiщення iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що перевищує 5 (П'ять)
вiдсоткiв вартостi активiв Банку;
26) прийняття рiшення про вчинення правочину, щодо якого є заiнтересованiсть, крiм
випадкiв, встановлених чинним законодавством України, якщо бiльшiсть членiв
Спостережної Ради є особами, заiнтересованими у вчиненнi такого правочину;
27) затвердження умов договору про передачу повноважень лiчильної комiсiї
депозитарiю Банку.
До виключної компетенцiї Загальних Зборiв Акцiонерiв також можуть бути вiднесенi
iншi повноваження згiдно iз вимогами чинного законодавства України.
Спостережна Рада - колегiальний орган управлiння, який здiйснює захист прав
акцiонерiв Банку i в межах компетенцiї, визначеної статутом та законодавством України,

контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння. Спостережна Рада обирається строком на 3
(Три) роки з числа фiзичних осiб, якi мають повну дiєздатнiсть та є акцiонерами Банку або їх
представниками.
Кiлькiсний склад Спостережної Ради встановлюється Загальними Зборами Акцiонерiв,
але в будь-якому випадку кiлькiсть таких членiв не може бути менша за 3 (Трьох).
Кiлькiсний склад Спостережної Ради Банку: 8 членiв.
Голова Спостережної Ради обирається Загальними Зборами Акцiонерiв з помiж членiв
Спостережної Ради. Спостережна Рада має право обирати зi свого складу Заступника Голови
Спостережної Ради.
До компетенцiї Спостережної Ради належить вирiшення питань, передбачених
законодавством України, статутом Банку, а також переданих на вирiшення Спостережної
Ради Загальними Зборами Акцiонерiв. До виключної компетенцiї Спостережної Ради
належить:
1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання,
пов'язанi з дiяльнiстю Банку, затвердження яких не вiднесено до виключної компетенцiї
Загальних Зборiв Акцiонерiв;
2) затвердження Положення про Службу внутрiшнього аудиту Банку;
3) пiдготовка порядку денного Загальних Зборiв Акцiонерiв, прийняття рiшення про
дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання
акцiонерами позачергових Загальних Зборiв Акцiонерiв;
4) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних Зборiв
Акцiонерiв на вимогу акцiонерiв, Правлiння, Ревiзiйної Комiсiї та в iнших випадках,
передбачених чинним законодавством України;
5) прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Банком
акцiй;
6) прийняття рiшення про розмiщення Банком iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на
суму, що не перевищує 5 (П'ять) вiдсоткiв вартостi активiв Банку;
7) прийняття рiшення про викуп розмiщених Банком iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
8) затвердження ринкової вартостi майна у передбачених законодавством України
випадках;
9) обрання (призначення) та вiдкликання повноважень (звiльнення) Голови, Першого
заступника Голови та iнших членiв Правлiння;
10) здiйснення контролю за дiяльнiстю Правлiння, у тому числi прийняття рiшення про
погодження рiшень Правлiння з наступних питань:
- затвердження бiзнес-плану та рiчного бюджету Банку;
- затвердження бюджету витрат, iнвестицiй та ресурсiв Банку;
- затвердження плану розвитку мережi фiлiй Банку;
- встановлення параметрiв прийнятних загальноринкових та кредитних ризикiв,
полiтики та керiвних принципiв Банку;
- вчинення правочину, якщо ринкова вартiсть майна (робiт, послуг), що є його
предметом (включаючи майновi права, активи та бiзнес будь-якого виду тощо), перевищує
500 000 (П'ятсот тисяч) Євро (або еквiвалент в iншiй валютi). Iснуюче обмеження не
застосовується до банкiвських операцiй, що здiйснюються Банком;
- значнi змiни у дiяльностi Банку, значнi внутрiшнi змiни чи реструктуризацiя Банку,
включаючи вiдкриття, закриття, об'єднання структур першого рiвня звiтностi Головного
офiсу Банку;
- вiдкриття та закриття (i) фiлiй та (ii) представництв за кордоном, за виключенням
вiдкриття, реорганiзацiї, закриття безбалансових вiддiлень, затвердження положень про них,
визначення їх органiзацiйної структури та кiлькiсного складу;

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

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

6) встановлення основних планових показникiв дiяльностi Банку та їх розподiл за
фiлiями;
7) забезпечення органiзацiї облiку розповсюдження випуску цiнних паперiв вiдповiдно
до порядку, затвердженого Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;
8) в порядку та в строки, визначенi чинним законодавством України, надання
Нацiональному банку України iнформацiї, необхiдної для цiлей банкiвського нагляду;
9) визначення та затвердження органiзацiйної структури, кiлькiсного складу, системи
оплати працi та матерiального заохочення працiвникiв Банку, включаючи його фiлiї та
представництва;
10) створення та лiквiдацiя вiддiлень Банку, затвердження положень про них;
11) прийняття рiшень щодо списання за рахунок спецiальних резервiв активiв Банку,
визнаних безнадiйними вiдповiдно до чинного законодавства України, та в порядку,
визначеному внутрiшнiми документами Банку;
12) прийняття рiшень щодо будь-якого iншого питання дiяльностi Банку, окрiм тих, що
належать до виключної компетенцiї Загальних Зборiв та Спостережної Ради.
До компетенцiї Правлiння також належать наступнi питання, рiшення з яких пiдлягають
погодженню Спостережною Радою:
- затвердження бiзнес-плану та рiчного бюджету Банку;
- затвердження бюджету витрат, iнвестицiй та ресурсiв Банку;
- затвердження плану розвитку мережi фiлiй Банку;
- встановлення параметрiв прийнятних загальноринкових та кредитних ризикiв,
полiтики та керiвних принципiв Банку;
- вчинення правочину, якщо ринкова вартiсть майна (робiт, послуг), що є його
предметом (включаючи майновi права, активи та бiзнес будь-якого виду тощо), перевищує
500 000 (П'ятсот тисяч) Євро (або еквiвалент в iншiй валютi). Iснуюче обмеження не
застосовується до банкiвських операцiй, що здiйснюються Банком;
- значнi змiни у дiяльностi Банку, значнi внутрiшнi змiни чи реструктуризацiя Банку,
включаючи вiдкриття, закриття, об'єднання структур першого рiвня звiтностi Головного
офiсу Банку;
- вiдкриття та закриття (i) фiлiй та (ii) представництв за кордоном, за виключенням
вiдкриття, реорганiзацiї, закриття безбалансових вiддiлень, затвердження положень про них,
визначення їх органiзацiйної структури та кiлькiсного складу;
- затвердження кредитних правил та лiмiтiв Банку.

4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і
вартість акцій (розміру часток, паїв)
Найменування юридичної
особи засновника та/або
учасника
Головне управлiння державного
страхування УРСР (нинi НАСК
"Оранта"
Мiнiстерство торгiвлi УРСР
Мiнiстерство легкої
промисловостi УРСР
Українське республiканське
гуртово-роздрiбне об'єднання
"Укрювелiрторг" (нинi ЗАТ
"Перлина")

Код за ЄДРПОУ
засновника та/або
учасника

Місцезнаходження

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

00034186

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

0

00000000

-

- р-н - - -

0

00000000

-

- р-н - - -

0

01553988

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

0.00009

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
прядильно-нитковий 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
-

00306851
00000000
00021195

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

0.00002

- р-н - - -

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

0
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
00000000
02070826
00000000

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

- р-н - - -

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

0.00004
0
0.00002

- 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

Відсоток акцій
(часток, паїв), які
Серія, номер, дата видачі та найменування органу,
належать
який видав паспорт
засновнику та/або
учаснику (від
загальної кількості)
-- 0
0.000304
Усього

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
Середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв ПАТ "Укрсоцбанк" за 2010 рiк становить 7

873 особи. З них: штатнi працiвники складають 7 873 особи, середня чисельнiсть
позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом, - 0 осiб. Фонд оплати працi
штатних працiвникiв за 2010 рiк склав 401 531,2 тис. грн. i зменшився на 21 965,8 тис. грн.
(5,5%) в порiвняннi з 2009 роком.
Кадровi програми ПАТ "Укрсоцбанк" в 2010 роцi були спрямованi на забезпечення
рiвня квалiфiкацiї працiвникiв банку його операцiйним потребам.
Протягом 2010 року в ПАТ "Укрсоцбанк" вiдбулися наступнi види навчання персоналу:
А) внутрiшньобанкiвськi семiнари (було проведено 29 семiнарiв, приймало участь 688
спiвробiтникiв);
Б) зовнiшнi спецiалiзованi семiнари, конференцiї в межах України (207 спiвробiтникiв
були учасниками 158 семiнарiв);
В) семiнари, конференцiї i стажування працiвникiв банку за межами України (59
спiвробiтникiв приймали участь у 46 заходах);
Г) тренiнгм, проведенi в Головному офiсi (проведено 15 заходiв, учасниками яких було
294 спiробiтника);
Д) тренiнги, проведенi внутрiшнiми тренерами (проведено 304 заходи, учасниками яких
було 2604 спiвробiтника);
Е) вивчення ангiлйської мови (курси вiдвiдало 1053 спiвробiтника);
Є) дистанцiйне навчання, тестування.

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
Вiллiбальд Чернко (Willibald Cernko)
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який
видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
J 0620338 27.11.2003 Магiстрат мiста Вiдня
6.1.4. Рік народження**
1956
6.1.5. Освіта**
Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
14
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Член Правлiння "Банку ХюпоФерайнсбанк АГ" (HypoVereinsbank AG)
6.1.8. Опис
Голова Спостережної Ради вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ
"Укрсоцбанк" вiд 09.03.2010 року (протокол №1).
Вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Укрсоцбанк" вiд 09.03.2010
року (протокол №1) Голова Спостережної Ради не отримує винагороду за виконання ним
функцiй члена Спостережної Ради.
Голова Спостережної Ради здiйснює керiвництво на засiданнях Спостережної Ради та в
цiлому здiйснює контроль над належним та ефективним виконанням своїх функцiй
Спостережною Радою.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
На даний час обiймає посаду Головного керуючого (Голови Правлiння) УнiКредит Банк
Австрiя АГ (UniCredit Bank Austria AG).
*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У
разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в
описі
**Заповнюється щодо фізичних осіб
6.1.1. Посада
Заступник голови Спостережої 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
Член Спостережної ради ПАТ "Укрсоцбанк" згiдно з рiшенням Загальних зборiв
акцiонерiв ПАТ "Укрсоцбанк" вiд 09.03.2010 р.(протокол №1).
Вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Укрсоцбанк" вiд 09.03.2010 р.
(протокол №1) Федерiко Гiдзонi винагороду за виконання ним функцiй члена Спостережної
Ради не отримує.
Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
Федерiко Гiдзонi склав свої повноваження за власним бажанням з 12 лютого 2011 року
вiдповiдно до його заяви, отриманої банком з м. Мiлан (Iталiя) 28 сiчня 2011 року.
На даний час обiймає посаду Головного керуючого УнiКредит (UniCredit).
*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У
разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в
описі
**Заповнюється щодо фізичних осіб
6.1.1. Посада
Член Спостережної Ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної
особи
Петер Хофбауер (Peter Hofbauer)
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який
видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
Р 1355642 30.10.2006 Магiстрат мiста Вiдня, МБА 1/8
6.1.4. Рік народження**
1964

6.1.5. Освіта**
Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
12
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Член Спостережної ради банку "Iстробанка" (Istrobanka) та "Дрезднер Банк СЗ"
(Dresdner Bank CZ) (м. Прага, Чеська Республiка)
6.1.8. Опис
Член Спостережної Ради ПАТ "Укрсоцбанк" вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв
акцiонерiв ПАТ "Укрсоцбанк" вiд 09.03.2010 р. (протокол №1).
Петер Хофбауер не отримує винагороду за виконання ним функцiй члена Спостережної
Ради вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Укрсоцбанк" вiд 09.03.2010 р.
(протокол №1).
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
На даний час є членом Правлiння УнiКредит Банк АГ (UniCredit Bank AG).
*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У
разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в
описі
**Заповнюється щодо фізичних осіб
6.1.1. Посада
Член Спостережної Ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної
особи
Паоло Чедерле (Paolo Cederle)
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який
видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
В 071632 10.10.2003 д/н
6.1.4. Рік народження**
1961
6.1.5. Освіта**
Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
14
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Начальник пiдроздiлу iнфомацiйно-комунiкацiйних технологiй (ICT) та операцiйних
процесiв в "УнiКредiт Груп" (UniCredit Group)
6.1.8. Опис
Член Спостережної Ради ПАТ "Укрсоцбанк" вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв
акцiонерiв ПАТ "Укрсоцбанк" вiд 09.03.2010 р. (протокол №1).
Паоло Чедерле не отримує винагороду за виконання ним функцiй члена Спостережної
Ради вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Укрсоцбанк" вiд 09.03.2010 р.
(протокол №1).
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
На даний час є Виконавчим вiце-президентом Групи UniCredit, членом Спостережних
рад i-Faber S.p.A., SIA-SSB, UniCredit Bank (Росiя)
*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У
разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в
описі

**Заповнюється щодо фізичних осіб
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
- CF3NVCO5M 07.11.2008 д/н
6.1.4. Рік народження**
1967
6.1.5. Освіта**
Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
10
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Директор з управлiння ризиками, Член Правлiння "УнiКредит Банк Австрiя АГ"
(UniCredit Bank Austria AG).
6.1.8. Опис
Член Спостережної Ради ПАТ "Укрсоцбанк" вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв
акцiонерiв ПАТ "Укрсоцбанк" вiд 09.03.2010 р. (протокол №1).
Штефан Вiнкельмайер не отримує винагороду за виконання ним функцiй члена
Спостережної Ради вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Укрсоцбанк" вiд
09.03.2010 р. (протокол №1).
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Штефан Вiнкельмайер склав повноваження Члена Спостережної Ради ПАТ
"Укрсоцбанк" за власним бажанням вiдповiдно до його заяви вiд 01 червня 2010 року.
*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У
разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в
описі
**Заповнюється щодо фізичних осіб
6.1.1. Посада
Член Спостережної Ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної
особи
Лоренцо Джаноттi (Lorenzo Gianotti)
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який
видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
В 777259 23.02.2004 д/н
6.1.4. Рік народження**
1939
6.1.5. Освіта**
Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
27
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Член Ради приватного банкiнгу "УнiКредiт" (UniCredit).

6.1.8. Опис
Член Спостережної Ради ПАТ "Укрсоцбанк" вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв
акцiонерiв ПАТ "Укрсоцбанк" вiд 09.03.2010 р. (протокол №1).
Лоренцо Джаноттi отримує винагороду за виконання ним функцiй члена Спостережної
Ради у розмiрi 10 0000 (десять тисяч) євро вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв
ПАТ "Укрсоцбанк" вiд 09.03.2010 р. (протокол №1).
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У
разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в
описі
**Заповнюється щодо фізичних осіб
6.1.1. Посада
Член Спостережної Ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної
особи
Фабiо Форнаролi (Fabio Fornaroli)
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який
видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
J 0404201 20.08.2003 Магiстрат мiста Вiдня, МБА 1/8
6.1.4. Рік народження**
1961
6.1.5. Освіта**
Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
13
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Начальник пiдроздiлу розвитку продаж у регiонi Чеської Республiки та Казахстану
регiону ЦСЄ "УнiКредит Банк Австрiя АГ" (СЕЕ UniCredit Bank Austria AG).
6.1.8. Опис
Член Спостережної Ради ПАТ "Укрсоцбанк" вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв
акцiонерiв ПАТ "Укрсоцбанк" вiд 09.03.2010 р. (протокол №1).
Фабiо Форнаролi не отримує винагороду за виконання ним функцiй члена Спостережної
Ради вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Укрсоцбанк" вiд 09.03.2010 р.
(протокол №1).
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
На даний час обiймає посаду начальника пiдроздiлу корпоративних продажiв Центру
корпоративного та iнвестицiйного банкiнгу в ЦСЄ (Вiдень, Австрiя).
*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У
разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в
описі
**Заповнюється щодо фізичних осіб
6.1.1. Посада
Член Спостережної Ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної
особи
Паскаль Джамбой (Pasquale Giamboi)
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який

видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
С 485307 30.08.2005 д/н
6.1.4. Рік народження**
1954
6.1.5. Освіта**
Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
23
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Головний операцiйний директор "УнiКредiт Банк Споживчого Кредитування С.п.А."
(UniCredit Consumer Financing Bank S.p.A.)
6.1.8. Опис
Член Спостережної Ради ПАТ "Укрсоцбанк" вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв
акцiонерiв ПАТ "Укрсоцбанк" вiд 09.03.2010 р. (протокол №1).
Паскаль Джамбой не отримує винагороду за виконання ним функцiй члена
Спостережної Ради вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Укрсоцбанк" вiд
09.03.2010 р. (протокол №1).
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
На даний час є членом Правлiння та керiвником Центру роздрiбного бiзнесу UniCredit
Bulbank.
*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У
разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в
описі
**Заповнюється щодо фізичних осіб
6.1.1. Посада
Член Спостережної Ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної
особи
Дорiс Томанек (Doris Tomanek)
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який
видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
Р 2769034 26.05.2008 Магiстрат мiста Вiдня, МБА 1/8
6.1.4. Рік народження**
1956
6.1.5. Освіта**
Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
11
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Директор по роботi з персоналом Центрального офiсу компанiї "КОКА-КОЛА
ЕйчБiСi" (Coca-Cola HBC).
6.1.8. Опис
Член Спостережної Ради ПАТ "Укрсоцбанк" вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв
акцiонерiв ПАТ "Укрсоцбанк" вiд 09.03.2010 р. (протокол №1).
Дорiс Томанек не отримує винагороду за виконання ним функцiй члена Спостережної
Ради вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Укрсоцбанк" вiд 09.03.2010 р.
(протокол №1).
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

На даний час є членом Ради директорiв УнiКредит Банк Австрiя АГ (UniCredit Bank
Austria AG) та обiмає посаду Голови пiдрозiдлу HR в регiонi ЦСЄ УнiКредит.
*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У
разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в
описі
**Заповнюється щодо фізичних осіб
6.1.1. Посада
Голова Правлiння - головний виконавчий директор
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)**
32
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 ПАТ "Укрсоцбанк" згiдно з рiшенням Спостережної Ради АКБ
"Укрсоцбанк" вiд 20.04.2001(протокол № 24).
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Голова Правлiння координує та контролює такi служби ПАТ "Укрсоцбанк": апарат
правлiння; юридичний департамент; управлiння корпоративної iдентичностi та комунiкацiй;
департамент макроекономiчних дослiджень; Compliance-департамент. Голова Правлiння
здiйснює функцiї голови колегiального виконавчого органу ПАТ "Укрсоцбанк", органiзує та
забезпечує оперативне вирiшення питань управлiння дiяльнiстю ПАТ "Укрсоцбанк" в межах
своєї компетенцiї, наданої йому Статутом ПАТ "Укрсоцбанк" та Положенням про Правлiння,
а також рiшеннями Загальних Зборiв Акцiонерiв та Спостережної Ради.
Обiймає наступнi посади: заступник голови Спостережної ради ПрАТ "Всеукраїнський
депозитарiй цiнних паперiв", голова Ради Асоцiацiї "Фондове партнерство"; голова
Наглядової ради
"Першого всеукраїнського бюро кредитних iсторiй";
перший
вiце-президент
Асоцiацiї "Український кредитно-банкiвський союз" (УКБС); член Ради директорiв
Форуму провiдних мiжнародних фiнансових установ, недержавної неприбуткової органiзацiї.
*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У
разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в
описі
**Заповнюється щодо фізичних осіб
6.1.1. Посада
Перший Заступник Голови Правлiння
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної

особи
Камелi Грацiано (Cameli Graziano)
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який
видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
C 371534 24.06.2004 вiд iменi мiнстра, полiцейська дiльниця м.Трiєст
6.1.4. Рік народження**
1967
6.1.5. Освіта**
Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
5
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
"УнiКредит Банк Австiря АГ" (м. Вiдень): керiвник пiдроздiлу роздрiбного бiзнесу в
країнах ЦСЄ/заступник керiвника пiдроздiлу дiяльностi у регiонi ЦСЄ, вiдповiдальний за
роздрiбний бiзнес. Посада в Групi УнiКредит: Перший вiце-президент групи УнiКредит.
6.1.8. Опис
На оприлюднення вiдомостей про розмiр виплаченої винагороди згоди не надано.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перший заступник
голови Правлiння з виконанням функцiй Генерального менеджера (протокол засiдання
Спостережної ради вiд 29.10.2010 № 9).
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".
*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У
разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в
описі
**Заповнюється щодо фізичних осіб
6.1.1. Посада
Начальник 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 вiдповiдає за запобiгання легалiзацiї
(вiдмивання) доходiв, отриманих злочинним шляхом, здiйснює кураторство управлiння
фiнансового монiторингу та банкiвської безпеки.
*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У
разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в
описі
**Заповнюється щодо фізичних осіб
6.1.1. Посада
Фiнансовий директор
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної
особи
Волпi Джакомо (Volpi Giacomo)
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який
видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
АА 3876251 24.11.2009 Мiнiстром закордонних справ
6.1.4. Рік народження**
1972
6.1.5. Освіта**
Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
7
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
"УнiКредiт" (UniCredit), Центральний Схiдний вiддiл, керiвник проекту
6.1.8. Опис
На оприлюднення вiдомостей про розмiр виплаченої винагороди згоди не надано.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Член Правлiння банку згiдно з рiшенням Спостережної Ради банку вiд 25.03.2010
(протокол №2).
Джакомо Волпi здiйснює кураторство департаментом облiку та звiтностi та
департаментом стратегiї, планування та контролю; очолює Тарифний комiтет, Комiтет з
питань списання безнадiйної кредитної заборгованостi.
*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У
разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в
описі
**Заповнюється щодо фізичних осіб
6.1.1. Посада
Директор з ризикiв
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної
особи
Заманов Георгi Костадiнов (Zamanov Georgi Kostadinov)
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який
видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н 367393242 03.08.2009 МВР Софiя
6.1.4. Рік народження**
1970
6.1.5. Освіта**
Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
10
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
УнiКредит Банк Сербiя, група УнiКредит, Директор Блоку управлiння ризиками, Член
Правлiння банку
6.1.8. Опис
На оприлюднення вiдомостей про розмiр виплаченої винагороди згоди не надано.
Член Правлiння банку згiдно з рiшенням Спостережної Ради банку вiд 28.12.2009
(протокол №7).
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Георгi Костадiнов є куратором: департаменту контролю ризикiв; департаменту
кредитних операцiй; департаменту ризикiв корпоративного бiзнесу; департаменту
стратегiчних ризикiв;
управлiння контролю вiдповiдностi вимогам Базель II; очолює: Кредитний комiтет
приватних клiєнтiв; Кредитний комiтет.
*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У
разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в
описі
**Заповнюється щодо фізичних осіб
6.1.1. Посада
Директор Центру роздрiбного бiзнесу
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної
особи
Мауро Маскiо (Maschio Mauro)
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який
видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
АА 3876247 05.11.2009 Мiнiстерством iноземних справ
6.1.4. Рік народження**
1969
6.1.5. Освіта**
Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
10
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Начальник департаменту розвитку сегментiв та продуктiв Центру роздрiбного бiзнесу
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.
Член Правлiння банку згiдно з рiшенням Спостережної Ради банку вiд 28.12.2009
(протокол №7).
Мауро Маскiо є куратором: департаменту пiдтримки бiзнесу; департаменту розвитку
каналiв продаж; департаменту розвитку партнерських вiдносин; департаменту розвитку

сегментiв та продуктiв; процесiнгового центру; очолює: Управляючий комiтет роздрiбного
бiзнесу.
*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У
разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в
описі
**Заповнюється щодо фізичних осіб
6.1.1. Посада
Директор Центру корпоративного бiзнесу
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної
особи
Козаченко Сергiй Олександрович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який
видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
СН 372483 26.11.1996 Мiнським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
6.1.4. Рік народження**
1971
6.1.5. Освіта**
Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
12
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Публiчне акцiонерне товариство "УкрСиббанк"
6.1.8. Опис
На оприлюднення вiдомостей про розмiр виплаченої винагороди згоди не надано.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Член Правлiння банку згiдно з рiшенням Спастережної Ради банку вiд 17.05.2010
(протокол №5).
Сергiй Олександрович є куратором: департаменту великих корпоративних клiєнтiв;
департаменту мiжнародних клiєнтiв; департаменту середнiх корпоративних клiєнтiв;
департаменту розробки стратегiї та розробки бiзнесу; департаменту глобальних
транзакцiйних послуг; департаменту спецiальних фiнансових послуг; департаменту
факторингу.
*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У
разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в
описі
**Заповнюється щодо фізичних осіб
6.1.1. Посада
Головний бухгалтер-начальник департаменту облiку та звiтностi Фiнансового
блоку
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної
особи
Ярмоленко Валентина Василiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який
видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
ЕМ 093565 21.04.1999 Ленiнським РВ УМВС України в Луганськiй обл.
6.1.4. Рік народження**
1962

6.1.5. Освіта**
Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
16
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "УнiКредит Банк", головний бухгалтер - директор управлiння облiку та податкiв.
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 ПАТ "Укрсоцбанк"
єдиних методологiчних засад бухгалтерського (фiнансового) i податкового облiку, чiткої
органiзацiї облiково-операцiйної роботи та внутрiшньобанкiвського контролю, забезпечення
достовiрної i своєчасної звiтностi.
*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У
разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в
описі
**Заповнюється щодо фізичних осіб
6.1.1. Посада
Голова Ревiзiйної комiсiї
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної
особи
Марко Радiче (Marco Radice)
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який
видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
АА 3362166 29.08.2008 д/н
6.1.4. Рік народження**
1957
6.1.5. Освіта**
Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
18
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Член Ради директорiв страхової компанiї "Iтас С.п.А." (Itas S.p.A.), Iталiя
6.1.8. Опис
На оприлюднення вiдомостей про розмiр виплаченої винагороди згоди не надано.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Голова Ревiзiйної комiсiї банку згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ
"Укрсоцбанк" вiд 09.03.2010 р.(протокол №1).
*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У
разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в
описі
**Заповнюється щодо фізичних осіб

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

Тимонькiн Борис
Владиславович

Директор
Департаменту
нагляду за
нормативно-правово
ю вiдповiднiстю та
фiнансового
монiторингу

Побережний Сергiй
Миколайович

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
СО 656834
17.05.2001
Печерським РУ ГУ
МВС України в
м.Києвi

Кількість за видами акцій
Дата
внесення до
реєстру

Кількість
акцій
(штук)

Від
загально
кількості
акцій (у
відсотках)

21.12.2005

847730

21.12.2005

Усього

Прості
іменні

Прості на
пред’явника

Привілейовані іменні

Привілейо-в
ані на
предявника

0.00667

540230

0

307500

0

282760

0.00223

180200

0

102560

0

1130490

0.0089

0

410060

0

720430

*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

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

Дата
внесення до
реєстру

Кількість
акцій
(штук)

10.12.1999

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)
69.15

878149250
2
01.01.2009

26.26
333518894
6

Кількість за видами акцій
Прості
іменні

Прості на
пред’явника

Привілейовані іменні

Привілейо-в
ані на
предявника

878040
5344

0

1087158

0

333510
3788

0

85158

0

Прізвище, ім'я, по
батькові фізичної
особи*
-

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

Дата
внесення до
реєстру

-- Усього

Кількість
акцій
(штук)
0
121166814
48

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)
0
95.41

Кількість за видами акцій
Прості
іменні

Прості на
пред’явника

Привілейовані іменні

Привілейо-в
ані на
предявника

0

0
0

0
1172316

0
0

121155
09132

*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
чергові
X

Вид загальних зборів
Дата проведення
Кворум зборів
Опис

позачергові
09.03.2010
96.71

Порядок денний Загальних Зборiв:
1. Обрання робочих органiв Загальних зборiв акцiонерiв АКБ "Укрсоцбанк".
2. Звiт Правлiння АКБ "Укрсоцбанк" про виконання основних напрямiв дiяльностi Банку,
запланованих на 2009 рiк. Основнi напрями дiяльностi Банку на 2010 рiк. Затвердження
звiту Правлiння АКБ "Укрсоцбанк" за 2009 рiк та основних напрямiв дiяльностi Банку на
2010 рiк.
3. Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї про результати фiнансово - господарської дiяльностi
АКБ "Укрсоцбанк" за 2009 рiк та їх затвердження.
4. Затвердження звiту та висновку зовнiшнього аудитора про результати дiяльностi АКБ
"Укрсоцбанк" за 2009 рiк.
5. Затвердження фiнансового звiту АКБ "Укрсоцбанк" за 2009 рiк та результатiв
дiяльностi АКБ "Укрсоцбанк" за 2009 рiк. Затвердження консолiдованого фiнансового
звiту АКБ "Укрсоцбанк" за 2009 рiк та результатiв дiяльностi АКБ "Укрсоцбанк" за 2009
рiк, включаючи його дочiрнi пiдприємства.
6. Затвердження порядку розподiлу прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку
(дивiдендiв) АКБ "Укрсоцбанк" за 2009 рiк.
7. Про звiльнення та призначення членiв Спостережної ради АКБ "Укрсоцбанк".
8. Про звiльнення та призначення членiв Ревiзiйної комiсiї АКБ "Укрсоцбанк".
9. Внесення змiн до Статуту АКБ "Укрсоцбанк" шляхом затвердження його нової
редакцiї.
10. Затвердження Положення про Загальнi збори акцiонерiв АКБ "Укрсоцбанк".
11. Внесення змiн до Положення про Спостережну раду АКБ "Укрсоцбанк" шляхом
затвердження його нової редакцiї.
12. Внесення змiн до Положення про Правлiння АКБ "Укрсоцбанк" шляхом затвердження
його нової редакцiї.
13. Внесення змiн до Положення про Ревiзiйну комiсiю АКБ "Укрсоцбанк" шляхом
затвердження його нової редакцiї.
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.

9. Інформація про дивіденди
За результатами звітного
періоду
за
за простими
привілейован
акціями
ими акціями
8 683 229.160
25 070.000
0.001
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
0.000
0.000
9 803.170
Сума виплачених дивідендів, грн.
12.04.2011
28.01.2011
01.01.1900
09.04.2010
Дата складення переліку осіб, які мають
право на отримання дивідендів
08.05.2011
08.05.2011
01.01.1900
09.04.2010
Дата виплати дивідендів
Вiдповiдно до статуту ПАТ "Укрсоцбанк" рiшення про виплату дивiдендiв та їх розмiр за
Опис
простими акцiями приймається Загальними зборами акцiонерiв згiдно з поданням
Спостережної Ради за пiдсумками звiтного року.
Право власника привiлейованих акцiй на одержання дивiдендiв не залежить вiд факту
прийняття Загальними зборами акцiонерiв рiшення про виплату дивiдендiв. У разi

вiдсутностi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв про виплату дивiдендiв необхiднi
рiшення щодо виплати дивiдендiв за привiлейованими акцiями у розмiрi 5% вiд її
номiнальної вартостi приймає Спостережна Рада.
Дивiденди виплачуються акцiонерам ПАТ "Укрсоцбанк" 1 (один) раз на рiк, але не
пiзнiше шести мiсяцiв пiсля закiнчення вiдповiдного звiтного року. Виплата дивiдендiв
починається через 30 (тридцять) днiв iз моменту ухвалення рiшення Загальними зборами
акцiонерiв ПАТ "Укрсоцбанк" щодо їх виплати.
Питання про розподiл прибутку ПАТ "Укрсоцбанк" за 2009 рiк розглядалося на Загальних
зборах акцiонерiв 09 березня 2010 року. Загальнi збори акцiонерiв ПАТ "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.
Рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "Укрсоцбанк", що вiдбулись 08.04.2011р.,
прийнято рiшення про розподiл прибутку та направлення на виплату дивiдендiв за 2010
рiк за привiлейованими акцiями - 25,1 тис. грн. та за простими акцiями - 8683,2 тис. грн.
Вiдповiдно до доручення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв, Спостережна рада вирiшила
(протокол № 5 вiд 11.04.2011р.):
1.1. Встановити наступну дату складення перелiку осiб, якi мають право на отримання
дивiдендiв:
- для привiлейованих акцiй - станом на 24 годину 27 сiчня 2011 року;
- для простих акцiй - станом на 24 годину 11 квiтня 2011 року.
1.2. Встановити наступний розмiр нарахування дивiдендiв на кожну акцiю:
1.2.1. Вiдповiдно до рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Укрсоцбанк"
направити на виплату дивiдендiв за привiлейованими акцiями 25,1 тис. грн. Дивiденди за
привiлейованими акцiями нараховуються та виплачуються у розмiрi 5 (п'ять) вiдсоткiв вiд
номiнальної вартостi привiлейованої акцiї, тобто 0,005 грн. на кожну привiлейовану
акцiю, що є у власностi акцiонера;
1.2.2. Вiдповiдно до рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Укрсоцбанк"
направити на виплату дивiдендiв за простими акцiями - 8683,2 тис. грн., що становить 30
(тридцять) вiдсоткiв чистого прибутку, отриманого за результатами дiяльностi у 2010
роцi. Дивiденди за простими акцiями нараховуються та виплачуються у розмiрi 0,00068
грн. на кожну просту акцiю.
1.3. Нарахування дивiдендiв здiйснити до 08 травня 2011 року.
1.4. Розпочати виплату дивiдендiв з 08 травня 2011 року.
1.5. Дивiденди, що будуть нарахованi акцiонерам ПАТ "Укрсоцбанк", депонувати у день
їх нарахування.
1.6. Дивiденди, що будуть нарахованi акцiонерам-фiзичним особам, виплачувати при їх
зверненнi в порядку, визначеному чинним законодавством України.
Дивiденди, що будуть нарахованi акцiонерам-юридичним особам, перерахувати на
поточнi рахунки, що вiдкритi таким акцiонерам у банкiвських установах, впродовж 10
(десяти) робочих днiв пiсля (1) дня нарахування дивiдендiв або (2) отримання ПАТ
"Укрсоцбанк" вiд вiдповiдного акцiонера належним чином оформленого письмового
повiдомлення про платiжнi реквiзити його поточного рахунку (в залежностi вiд того, яка
подiя сталася пiзнiше).
Дивiденди, що будуть нарахованi акцiонерам - нерезидентам, виплачуються впродовж 10
(десяти) робочих днiв пiсля отримання ПАТ "Укрсоцбанк" вiд вiдповiдного акцiонера
законодавчо встановленого пакету документiв.
Станом на 20.04.2011 року сума виплачених дивiдендiв в 2010 роцi, складає 9803,17 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

Fitch Ratings Ltd
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
-

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

Великобританiя - р-н - 101 Finsbury
Pavement, London, EC2A 1RS, UK -

44 207 4174222
44 207 4174242
Присвоєння та монiторинг кредитних
рейтингiв
Монiторинг поточних кредитних рейтингiв
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 цiнними
паперами
Послуги органiзатора торгiвлi цiнними
паперами.
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 цiнними
паперами
Послуги органiзатора торгiвлi цiнними
паперами
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

Факс
Вид діяльності
Опис

044 585-42-40
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
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

ВАТ "Нацiональний депозитарiй України"

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

Відкрите акціонерне товариство
30370711
м.Київ - р-н 01001 м. Київ вул. Грiнченка 3
АВ № 189650
Державна комiсiя з цiнних паперiв та
фондового ринку
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.
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 (АВ № 360277 вiд
05.09.2007 р.); Cтрахування вiд нещасних
випадкiв на транспортi (АВ № 360299 вiд
05.09.2007р.); Страхування вiд нещасних
випадкiв (працiвники банку) (АВ №360278
вiд 05.09.2007р.); Страхування вiд
нещасних випадкiв (iнкасатори) (АВ
№360278 вiд 05.09.2007р.); Страхування вiд
нещасних випадкiв (касири) (АВ №360278
вiд 05.09.2007р.).
Київська фiлiя, АТ <Страхова компанiя
<АХА Страхування>
Приватне акціонерне товариство
26059781
м.Київ - р-н 04071 м. Київ вул.
Межигiрська, 32-А

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

АВ № 483295
Державна комiсiя з регулювання ринкiв
фiнансових послуг України
17.09.2009
044 425-94-25
044 425-94-25
Послуги зi страхування
Страхування вiд нещасних випадкiв
касирiв, iнкасаторiв та працiвникiв ПАТ
"Укрсоцбанк" (лiцензiя АВ №483295 вiд
17.09.2009). Обов'язкове страхування водiїв
вiд нещасних випадкiв (лiцензiя АВ №
483276 вiд 17.09.2009). Обов'язкове
страхування цивiльно-правової
вiдповiдальностi власникiв наземних
транспортних засобiв (лiцензiя АВ
№483296 вiд 23.09.2009). Добровiльне
страхування наземного транспорту
(лiцензiя АВ №483293 вiд 17.09.2009).
Добровiльне страхування майна (готiвки та
iнших цiнностей) (лiцензiя АВ №483288 вiд
17.09.2009). Добровiльне медичне
страхування (лiцензiя АВ №483282 вiд
17.09.2009).

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

Приватне акцiонерне товариство "Страхова
компанiя "Альфа-страхування"
Приватне акціонерне товариство
30968986
м.Київ - р-н 01025 м. Київ вул. Десятинна,
4/6
АВ № 500283
Державна комiсiя з регулювання ринкiв
фiнансових послуг України
13.01.2010
044 499-99-99
044 499-77-60
Послуги зi страхування
Добровiльне медичне страхування (лiцензiя
АВ № 500283 вiд 13.01.2010 р.);
Страхування корпусу АТМ та готiвкових
коштiв, якi в них розмiщенi (лiцензiя АВ №
500287 вiд 13.01.2010р.).

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

Акцiонерне товариство "Українська
пожежно-страхова компанiя"
Акціонерне товариство
35013432
Київська обл. - р-н 08500 м. Фастiв пл.
Перемоги, 1
АВ № 469626
Державна комiсiя з регулювання ринкiв
фiнансових послуг України
05.05.2009
044 463-64-21
044 463-64-21

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

Послуги зi страхування
Страхування готiвки в примiщеннi (лiцензiя
АВ № 469626 вiд 05.05.2009 р.);
Страхування будiвель (лiцензiя АВ №
469626 вiд 05.05.2009 р.).
ПрАТ "АСК "IНГО Україна"
Приватне акціонерне товариство
16285602
м.Київ - р-н 01054 м. Київ вул.
Воровського, 33
АВ № 546570
Державна комiсiя з регулювання ринкiв
фiнансових послуг України
16.07.2010
044 490-27-44/45
044 490-27-48
Послуги зi страхування
Страхування банкоматiв (лiцензiя АВ №
546570 вiд 16.07.2010 р.); Страхування
готiвки в банкоматах (лiцензiя АВ №546570
вiд 16.07.2010р.); Страхування
добровiльних пожежних дружин (лiцензiя
АВ № 546579 вiд 16.07.2010 р.);
Страхування будiвель (лiцензiя АВ №
546570 вiд 16.07.2010 р.).
ТДВ "Альянс Україна"
Товариство з додатковою вiдповiдальнiстю
32253696
м.Київ - р-н 04107 м. Київ вул.
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 (лiцензiя АВ № 377210 вiд
29.10.2007 р.).
ПрАТ "СК "ПЗУ Україна"
Приватне акціонерне товариство
20782312
м.Київ - р-н - м. Київ вул. Артема, 40
АВ № 500104
Державна комiсiя з регулювання ринкiв
фiнансових послуг України
15.12.2009
044 238-62-38
044 581-04-55

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

Послуги зi страхування
Страхування вiдповiдальностi перед
третiми особами (лiцензiя АВ № 500104 вiд
15.12.2009 р.).
ЗАТ "СК "Чартiс Україна"
Закрите акціонерне товариство
30858295
м.Київ - р-н 01601 м. Київ вул. Iллiнська,
8, пiд.2, пов.4
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.
Приватне Акцiонерне Товариство "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
Проведення перевiрки окремої та
консолiдованої фiнансових звiтностей
Банку, складених у вiдповiдностi з
вимогами Нацiонального Банку України
щодо складання та оприлюднення звiтностi
банками України, станом на та за звiтнiй
рiк, що закiнчується 31 грудня 2010 року
(далi - "НБУ Фiнансовi Звiтностi"), у
вiдповiдностi iз Мiжнародними
стандартами аудиту, надання впевненостi
та етики, що прийнятi Аудиторською
палатою України в якостi Нацiональних
стандартiв аудиту, з урахуванням вимог
Законiв України "Про аудиторську
дiяльнiсть", "Про банки i банкiвську
дiяльнiсть" та нормативно-правових актiв
Нацiонального банку України.
ТОВ "Юридична фiрма "Вронський,
Вронська та партнери"
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
32659187

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

м.Київ - р-н 01033 м. Київ вул. Жилянська,
34, оф.3
А00 № 051192
Голосiївська районна у мiстi Києвi
державна адмiнiстрацiя
21.11.2003
044 569-03-05
044 569-03-05
Надання юридичних послуг
Здiйснення представництва iнтересiв Банку
у судах, розробка схем захисту прав Банку,
складання заяв, клопотань, заперечень,
iнших процесуальних документiв, вчинення
iнших дiй.
ТОВ "Юридична компанiя "Алєксєєв,
Боярчуков та партнери"
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
33941270
м.Київ - р-н 01011 м. Київ вул. П.Мирного
7а, кв.5
А00 №038957
Печерська районна у мiстi Києвi державна
адмiнiстрацiя
22.12.2005
044 537-22-82
044 537-22-82
Надання юридичних послуг
Здiйснення представництва iнтересiв Банку
в судах, правоохоронних органах,
розробка схем захисту прав Банку,
складання заяв, клопотань, заперечень,
iнших процесуальних документiв, вчинення
iнших дiй.
ТОВ "Рант'є - Днєпр"
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
34775972
Дніпропетровська обл. Днiпропетровський
р-н 52005 с.м.т. Ювiлейне вул. Теплична,
буд. 23
А01 № 054774
Виконавчий комiтет Днiпропетровської
мiської ради
27.07.2009
056 744-17-32
056 744-17-32
Надання юридичних послуг
Здiйснення представництва iнтересiв Банку
у судах, розробка схем захисту прав Банку,
складання заяв, клопотань, заперечень,
iнших процесуальних документiв, вчинення
iнших дiй.
ТОВ "Юридична фiрма "С.Т. Партнерс"

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

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
35644629
м.Київ - р-н 03132 м. Київ вул.
Саксаганського, буд. 135/13 офiс 23
А01 №726600
Шевченкiвська районна у мiстi Києвi
державна адмiнiстрацiя
20.10.2010
044 234-40-97
044 289-98-50
Надання юридичних послуг
Здiйснення представництва iнтересiв Банку
у судах, розробка схем захисту прав Банку,
складання заяв, клопотань, заперечень,
iнших процесуальних документiв, вчинення
iнших дiй.
ТОВ "Юридична група "Легат"
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
35683156
Донецька обл. - р-н 83015 м. Донецьк пр.
Миру, 8, оф.304
А00 №744812
Виконавчий комiтет Донецької мiської ради
11.01.2008
062 332-23-17
062 332-23-17
Надання юридичних послуг
Здiйснення представництва iнтересiв Банку
у судах, розробка схем захисту прав Банку,
складання заяв, клопотань, заперечень,
iнших процесуальних документiв, вчинення
iнших дiй.
ТОВ "Юридичне агентство "Юкон"
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
32262323
Львівська обл. - р-н 79000 м. Львiв вул.
Стрийська, 46ц, кв.8
А01 №207631
Виконавчий комiтет Львiвської мiської
ради
18.09.2009
032 237-02-14
032 237-02-14
Надання юридичних послуг
Здiйснення представництва iнтересiв Банку
у судах, розробка схем захисту прав Банку,
складання заяв, клопотань, заперечень,
iнших процесуальних документiв, вчинення
iнших дiй.

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

ТОВ "Юридична компанiя "Баристер"
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
33194312
м.Київ - р-н - м. Київ вул. В.Василькiвська,
14
А00 №008969
Шевченкiвська районна у мiстi Києвi
державна адмiнiстрацiя
13.10.2004
044 289-98-50
044 289-98-50
Надання юридичних послуг
Здiйснення представництва iнтересiв Банку
у судах, розробка схем захисту прав Банку,
складання заяв, клопотань, заперечень,
iнших процесуальних документiв, вчинення
iнших дiй.
Приватне пiдприємство "Патрiот Плюс"
Приватне підприємство
33988371
Одеська обл. - р-н 65020 м. Одеса
вул.Спиридонiвська, буд. 26, кв.12
№1553548489
ДПI у Приморському р-нi, м.Одеси.
17.12.2009
048 738-03-09
048 738-03-25
Проведення розслiдувань та забезпечення
безпеки
Здiйснення представництва iнтересiв ПАТ
"Укрсоцбанк" в апеляцiйному судi Одеської
областi.
ФО-П Гриб Олена Валентинiвна
Підприємець - фізична особа
2361714848
м.Київ - р-н 03065 м. Київ, Броди вул.
Василя Чумака, 4, кв. 29
В01 №376742
Солом'янська районна у мiстi Києвi
державна адмiнiстрацiя
26.03.2004
Надання юридичних послуг
Здiйснення представництва iнтересiв Банку
у судах, розробка схем захисту прав Банку,
складання заяв, клопотань, заперечень,
iнших процесуальних документiв, вчинення
iнших дiй.

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

ФО-П Пономарьова Ольга Василiвна
Підприємець - фізична особа
3100617529
м.Київ - р-н 03065 м. Київ, Броди вул.
Василя Чумака, 4, кв. 29
В01 №376743
Солом'янська районна у мiстi Києвi
державна адмiнiстрацiя
26.03.2004
Надання юридичних послуг
Здiйснення представництва iнтересiв Банку
у судах, розробка схем захисту прав Банку,
складання заяв, клопотань, заперечень,
iнших процесуальних документiв, вчинення
iнших дiй.
ТОВ "УК "Iнтер Iнвест Менеджмент Груп"
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
14133503
Херсонська обл. 73000 м. Херсон вул.
Текстильщикiв, 10
А00 № 213747
Виконавчий комiтет Херсонської мiської
ради
25.11.2005
Надання юридичних послуг
Здiйснення представництва iнтересiв Банку
у судах, розробка схем захисту прав Банку,
складання заяв, клопотань, заперечень,
iнших процесуальних документiв, вчинення
iнших дiй.
ФО-П Биць Iгор Анатолiйович
Підприємець - фізична особа
3086108618
Львівська обл. - р-н 80600 м. Броди вул.
Козацької Слави, 49
д/н
01.01.1900
Надання юридичних послуг
Здiйснення представництва iнтересiв ПАТ
"Укрсоцбанк" у судах, розробка схем
захисту прав ПАТ "Укрсоцбанк", складання
заяв, клопотань, заперечень, iнших
процесуальних документiв, вчинення iнших

дiй.
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

ФО-П Чипиженко Євген Вiталiйович
Підприємець - фізична особа
09351014
Харківська обл. - р-н - м. Харкiв вул. Iв.
Минайленко, буд.4, кв. 52
В00 №635202
Виконавчий комiтет Харкiвської мiської
ради
11.10.2002
050 534-77-33
Надання юридичних послуг
Здiйснення представництва iнтересiв Банку
в судах.
ЗАТ "Iнюрполiс"
Закрите акціонерне товариство
22651695
Харківська обл. - р-н 61057 м. Харкiв вул.
Скрипника, б.14-а
А00 №509065
Виконавчий комiтет Харкiвської мiської
ради
27.07.1994
056 714-28-95
056 714-28-95
Надання юридичних послуг
Здiйснення представництва iнтересiв Банку
в судах.
ТОВ "АК "ЮСТIС"
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
36087547
м.Київ - р-н 01103 м. Київ вул. Кiквiдзе, 12
№264298
Печерська районна у мiстi Києвi державна
адмiнiстрацiя
21.08.2008
044 496-26-66
Надання юридичних послуг
Надання юридичних послуг Банку стосовно
захисту прав та iнтересiв в справi, що
розглядалася господарським судом.

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

Найменування органу, що
зареєстрував випуск
3
Державна комiсiя з цiнних
паперiв та фондового ринку

Міжнародн
ий
ідентифіка
ційний
номер
4
UA1002232
007

Тип
цінного
папера

Форма
існування та
форма
випуску

Номінальн
а вартість
(грн.)

Кількість
акцій
(штук)

Загальна
номіналь
на
вартість
(грн.)
9
501 395.0
00

Частка у
статутном
у капіталі
(у
відсотках)
10
0.04

5
6
7
8
Акції
Бездокумента
0.100
5013950
Іменні
рна Іменні
привілейо
вані
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
Акції
Бездокумента
0.100
126949860 1 269 498
99.96
паперiв та фондового ринку
009
Іменні
рна Іменні
50
605.000
прості
Метою випуску простих акцiй є збiльшення розмiру статутного капiталу Банку, залучення фiнансових ресурсiв для пiдвищення рiвня надiйностi та
захисту вiд сукупностi банкiвських ризикiв, а також забезпечення темпiв розвитку, визначених стратегiчними цiлями Банку. Простi акцiї Банку
знаходяться в лiстингу ПрАТ "Фондова бiржа ПФТС". Торгiвля простими акцiями здiйснюється на ПрАТ "Фондова бiржа ПФТС", ПАТ "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
1 970 028.6
8

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 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: вiдкритий (публiчний) на позабiржовому ринку. На вторинному ринку облiгацiї продаються за договiрною
цiною.
11.10.2007

Опис
17.01.2008

Опис
10.04.2008

Опис

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 91календарний 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
0.00
21.01.2013
з цiнних паперiв
0
тарна
000
ьно
та фондового
Іменні
ринку
Серiя G, код ISIN UA4000030142. Облiгацiї серiї G не знаходяться в лiстингу фондових бiрж.
Кожен процентний перiод складає 91календарний 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
3

Номіналь
на
вартість
(грн.)

Кількість
у випуску
(штук)

4
5
0.000
0
ПАТ "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
ПАТ "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 рiк - 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
року-2007" 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 торгово-iнформацiйної 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 банкiв-лiдерiв 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.
2010 - 14 червня 2010 змiнено найменування банку на Публiчне акцiонерне товариство
"Укрсоцбанк". ПАТ "Укрсоцбанк" - один з перших банкiв в Українi, що розпочав звiтувати у
вiдповiдностi до стандартiв Базель II. ПАТ "Укрсоцбанк" увiйшов до ТОП-8 банкiв з
найбiльш позитивною динамiкою збiльшення капiталу в 2009 роцi за результатами
дослiдження журналу WEEKLY UA. ПАТ "Укрсоцбанк" погасив єврооблiгацiї на $ 400 млн.
ПАТ "Укрсоцбанк", згiдно з дослiдженням журналу <Эксперт>, увiйшов у групу
найнадiйнiших банкiв України за результатами 2009 року. ПАТ "Укрсоцбанк" увiйшов до
ТОП-6 рейтингу наднадiйних банкiв за версiєю журналу <Личный счет>. Система грошових
переказiв ПАТ "Укрсоцбанк" СОФТ увiйшла до ТОП-3 за кiлькiстю грошових переказiв за
результатами 2009 року.
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) ПАТ "УКРСОЦБАНК" визначена Статутом Банку та
складається з Головного офiсу в м. Києвi, фiлiй (обласних, Кримської республiканської та
Київської мiської), вiддiлень i представництв.
ПАТ "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 01.01.2011 року
Головний офiс, 6 регiональних фiлiй та 437 вiддiлень.
Станом на 01.01.2010 року структура Банку включала Головний офiс, 7 регiональних фiлiй та
435 вiддiлень. Протягом 2010 року Хмельницька обласна фiлiя була реорганiзована у
вiддiлення.
Найменування та мiсцезнаходження фiлiй ПАТ "Укрсоцбанк" станом на 01.01.2011 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 (буде реорганiзовано у
вiддiлення до 14.01.2011р.);
5. Одеська обласна фiлiя - 65014, м. Одеса, вул. Юрiя Олеши, 6;
6. Харкiвська обласна фiлiя - 61057, м. Харкiв, вул. Гоголя, 10;
7. Київська мiська фiлiя - 01033 м. Київ, вул.Жилянська, 9-11.
Дочiрнiми пiдприємствами ПАТ "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 2010
року не було.
2. 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). Директором призначено Кривий Володимира
Степановича.
3. Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Укрсоцфiнанс" (03150, м. Київ, вул.
Димитрова, 3, Код ЄДРПОУ - 33597876) здiйснює фiнансове посередництво. Змiн в структурi
протягом 2010 року не було.
4. 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.
Генеральним директором призначено Терехова Олександра Миколайовича.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом
звітного періоду, умови та результати цих пропозицій
У 2010 роцi ПАТ "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 виокремлення 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.
Iнвестицiй 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 ПАТ "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 ПАТ "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 Публiчного акцiонерного товариства "Укрсоцбанк"
Звiт щодо фiнансової звiтностi
Ми провели аудиторську перевiрку фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного
товариства "Укрсоцбанк" (далi - Банк), що додається, яка включає баланс станом на 31 грудня
2010 р., звiти про фiнансовi результати, про сукупнi прибутки та збитки, про рух грошових
коштiв, про власний капiтал, та примiтки до них, якi включають загальну iнформацiю про
дiяльнiсть Банку за рiк, що минув на зазначену дату, опис важливих аспектiв облiкової
полiтики та iншу пояснювальну iнформацiю.
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 та за такий
внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає необхiдним для забезпечення
складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або
помилки.
Вiдповiдальнiсть аудиторiв
Вiдповiдальнiстю аудиторiв є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на
основi результатiв аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту,
прийнятими рiшенням Аудиторської Палати України вiд 18 квiтня 2003 р. №122 в якостi
Нацiональних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних
етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої
впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i
розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора,
включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства
або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього
контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб'єктом господарювання
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, прийнятностi облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та
загального подання фiнансової звiтностi.
Ми вважаємо, що отримали достатнi i належнi аудиторськi докази для висловлення
нашої умовно-позитивної 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. Станом на 31 грудня 2010 та 2009 рр.,
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). У
разi, якщо б пiд повну суму прострочених понад 31 день i сумнiвних щодо отримання
нарахованих доходiв був створений 100-вiдсотковий резерв станом на 31 грудня 2010 та 2009
рр., кредити та заборгованiсть клiєнтiв зменшилися, резерви та iншi фонди банку
зменшилися, резерв пiд заборгованiсть за кредитами збiльшився, а чистий прибуток i
загальний сукупний прибуток зменшилися на суми, розкритi у примiтцi 38 до фiнансової
звiтностi. Ми не мали змоги визначити вплив вищезазначеного вiдхилення на оподаткування
та вiдстрочений податковий актив.
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 2010 р., 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.
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 р., 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"
10 березня 2011 р.
Михайлiвська, 11
01001 Київ, Україна
Андрiй Цимбал
Сертифiкований аудитор
Сертифiкат АПУ: 0145 вiд 29 квiтня 2010
Сертифiкат НБУ: 0000133 вiд 19 липня 2010
Додаткова iнформацiя вiдповiдно до вимог Рiшення Державної комiсiї з цiнних паперiв
та фондового ринку вiд 19 грудня 2006 року №1528 ПАТ "Укрсоцбанк" станом на 31 грудня
2010 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 2010 та 2009 рр. 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 2010 та 2009 рр. 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 2010 р., 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 - 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
3. 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;
4. 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 - 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.
Облiгацiї серiй D, Е, 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, 3, 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.
ПАТ "Укрсоцбанк" та ТОВ "Укрсоцфiнанс" уклали Договори поруки 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" взяв на
себе зобов'язання у повному обсязi солiдарно вiдповiдати перед власниками облiгацiй у разi
порушення ПАТ "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
ПАТ "Укрсоцбанк";
- виплату вiдсоткового доходу по облiгацiях вiдповiдно до порядку виплати
вiдсоткового доходу, який наведено в цьому рiшеннi про розмiщення облiгацiй ПАТ
"Укрсоцбанк";
- викуп облiгацiй вiдповiдно до порядку викупу облiгацiй.
Частка ПАТ "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 2010 та 2009 рр., Банк не мав випущених iпотечних облiгацiй.
7. Стан виконання зобов'язань за борговими та iпотечними цiнними паперами.
Станом на 31 грудня 2010 та 2009 рр., Банк не мав випущених iпотечних цiнних
паперiв.
Iнформацiя про випущенi банком облiгацiї:
- Випуск облiгацiй Серiї D зареєстрований 26.01.2007 р., Свiдоцтво про реєстрацiю
випуску облiгацiй пiдприємства видане Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового
ринку 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 2010 року залишки
iменних процентних облiгацiй серiї D становили 15 757,1 тис. гри. (з урахуванням
неамортизованої премiї - 99,1 тис. грн.). 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.).
- Випуск облiгацiй Серiї Е зареєстрований 19 квiтня 2007 року, Свiдоцтво про
реєстрацiю випуску облiгацiй пiдприємства видане Державною комiсiєю з цiнних паперiв та
фондового ринку 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 2010 року випуск
облiгацiй Серiї Е погашений повнiстю. Станом на 31 грудня 2009 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 2010 та
2009 рр. 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 2010 та 2009 рр. облiгацiї
Серiї G викупленi банком.
- 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 2010 та 2009 рр. облiгацiї
Серiї Н викупленi банком.
8. Iнформацiя щодо обсягу чистого прибутку.
Чистий прибуток Банку за рiк, що закiнчився 31 грудня 2010 р. становив 28 944 тис. грн.
(2009 р.: 126 761 тис. грн.).
9. Iншi подiї.
Протягом 2010 року не вiдбулося подiй, що можуть значно вплинути на
фiнансово-господарський 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 ПАТ "Укрсоцбанк":
- не було прийнято рiшень про розмiщення цiнних паперiв на суму, що перевищує 25
вiдсоткiв статутного капiталу;
- не було прийнято рiшень про викуп власних акцiй;
- не було одержання позики або кредиту на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв активiв
емiтента;
- не було змiн власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй,
але
вiдбулися змiни щодо вiдсоткiв їх володiння голосуючими акцiями.
- не було рiшення вищого органу емiтента про зменшення статутного капiталу;
- не було порушення справи про банкрутство емiтента, винесення ухвали про його
санацiю;
- не було рiшення вищого органу емiтента або суду про припинення або банкрутство
емiтента
- 26.02.2010 р.- прийнято рiшення про переведення облiгацiй АКБ "Укрсоцбанк" серiї D
з Котирувального списку ПФТС 2-го рiвня лiстингу до списку позалiстингових паперiв
Бiржового Списку. Рiшення набуло чинностi з 23 лютого 2010 року. Пiдставою є невиконання
п.5.1.3. Правил ПрАТ "Фондова бiржа ПФТС", а саме не вiдповiднiсть цiнних паперiв
наступним умовам перебування у Котирувальному списку ПФТС 2-го рiвня лiстингу:
"середньомiсячна вартiсть бiржових угод з облiгацiями цiєї серiї випуску протягом останнiх 6
мiсяцiв складає не менше 150000 грн."
- у 2010 роцi прийнято рiшення Правлiння Банку щодо реорганiзацiї Хмельницької та
Львiвської обласної фiлiї ПАТ "Укрсоцбанк" з одночасним створенням на їх базi

Хмельницького та Львiвського вiддiлень Банку.
- 09.03.2010 р. рiшенням Загальнх зборiв акцiонерiв звiльнено Голову Спостережної
Ради Банку: Яна Кржиштофа Бiлецькi (Jan Krzysztof Bielecki) та членiв Спостережної Ради
Банку:Федерiко Гiдзонi (Federico Ghizzoni), Роберта Задразiла (Robert Zadrazil), Луїджi
Ловальо (Luigi Lovaglio), Штефана Вiнкельмайера (Stephan Winkelmeier).
- 09.03.2010 р. рiшенням Загальнх зборiв акцiонерiв звiльнено Голову Ревiзiйної комiсiї
Банку: Мiкелє Паолiлло (МiсhеIе РаоIillо) та членiв Ревiзiйної комiсiї Банку: Петера
Хофбауера (Peter Hofbauer) i Джованнi Торкiо (Giovanni Torchio).
- 09.03.2010 р. рiшенням Загальнх зборiв акцiонерiв призначено на посаду Голови
Спостережної Ради Банку: Вiллiбальда Чернко (Willibald Cernko).
- 09.03.2010 р. рiшенням Загальнх зборiв акцiонерiв призначено членами Спостережної
Ради Банку: Федерiко Гiдзонi (Federico Ghizzoni), Петера Хофбауера (Peter Hofbauer), Паоло
Чедерле (Раоlо Cederle), Штефана Вiнкельмайера (Stephan Winkelmeier), Лоренцо Джаноттi
(Lorenzo Gianotti), Фабiо Форнаролi (Fabio Fornaroli), Паскаля Джамбой (Pasquale Giamboi),
Дорiс Томанек (Doris Tomanek).
- 09.03.2010 р рiшенням Загальнх зборiв акцiонерiв призначено на посаду Голови
Ревiзiйної комiсiї Банку: Марко Радiче (Marco Radice).
- 09.03.2010 р рiшенням Загальнх зборiв акцiонерiв введено до складу Ревiзiйної комiсiї
Банку: Хельмута Халлера (Helmut Haller) та Стефано Котiнi (Stefano Cotini).
- 25.03.2010 р. прийнято рiшення Рiшення Спостережної Ради про виведення зi складу
Правлiння АКБ "Укрсоцбанк" Фiнансового директора Гаральда Вертнега (Harald Vertneg) на
пiдставi заяви Гаральда Вертнега про звiльнення з посади за власним бажанням та введення
до складу Правлiння Банку Джакомо Волпi (Giacomo Volpi) - начальника Департаменту
стратегiї, планування та контролю Банку, з 01 квiтня 2010 року.
- 31.03.2010 р. Джакомо Волпi (Giacomo Volpi) призначено на посаду Фiнансового
директора АКБ "Укрсоцбанк" з 01 квiтня 2010 року.
- 17.05.2010 р. прийнято рiшення Спостережної Ради щодо призначення Членом
Правлiння АКБ "Укрсоцбанк" з 17 травня 2010 року Козаченка Сергiя Олександровича Директора Центру корпоративного бiзнесу.
- 01.06.2010 р. член Спостережної ради Банку Штефан Вiнкельмайер (Stephan
Winkelmeier) склав повноваженя члена Спостережної ради Банку за власним бажанням.
- 22.10.2010 року звiльнено Чорну Iрину Олексiївну з посади Головного бухгалтера начальника департаменту облiку та звiтностi Фiнансового блоку ПАТ "Укрсоцбанк" за
власним бажанням, ст.38 КЗпП України. На зазначенiй посадi перебувала з квiтня 1999 року.
- з 25 жовтня 2010 року "на посаду в.о. Головного бухгалтера - начальника
департаменту облiку та звiтностi Фiнансового блоку ПАТ "Укрсоцбанк" прийнята Ярмоленко
Валентина Василiвна.
- 29.10.2010 року Спостережна Рада ПАТ "Укрсоцбанк" прийняла рiшення про
звiльнення за власним бажанням Джаннi Франко Джакомо Папа (Gianni Franco Papa) з посади
Першого заступника голови Правлiння, виконуючого функцiї Генерального менеджера, та
про призначення Грацiано Камелi замiсть Джаннi Франко Джакомо Папа на посаду Першого
заступника голови Правлiння з виконанням функцiй Генерального менеджера.
- з 01.12.2010 - року в.о. головного бухгалтера начальника департаменту облiку та
звiтностi Фiнансового блоку - Ярмоленко Валентину Василiвну, переведено на посаду
головного бухгалтера - начальника департаменту облiку та звiтностi Фiнансового блоку ПАТ
"Укрсоцбанк".
- 28.01.2011 р. ПАТ "Укрсоцбанк" повiдомив про складення з 12 лютого 2011 року
повноважень заступником Голови Спостережної Ради Банку Федерiко Гiдзонi (Federico
Ghizzoni). Пiдставою є заява Федерiко Гiдзонi про складення повноважень заступника Голови

Спостережної Ради Банку за власним бажанням.
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, ПАТ "Укрсоцбанк" є унiверсальною
кредитно-фiнансовою установою, що входить в мiжнародну UniCredit Group 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.
Укрсоцбанк пропонує широкий спектр послуг для клiєнтiв роздрiбного бiзнесу iндивiдуальних осiб i представникiв мiкро- та малого бiзнесу. Послуги банку спрямованi на
максимальне задоволення потреб iснуючих та потенцiйних клiєнтiв у банкiвських сервiсах. У
2010 роцi особлива увага придiлялася депозитам; було запроваджено два новi депозитнi
продукти для iндивiдуальних клiєнтiв; проведено велику кiлькiсть рекламних акцiй щодо
залучення коштiв Роздрiбним бiзнесом. Банк оперативно реагував на ринкову ситуацiю,
постiйно корегуючи ставки, якi пропонувалися новим вкладникам по депозитах. В сферi
кредитування продуктiв не пропонувалося, проте банк провiв декiлька рекламних компанiї
цiй сферi. В 2011 роцi очiкується розвиток кредитування та пакетного обслуговування.
Корпоративним клiєнтом в ПАТ "Укрсоцбанк" вважається - пiдприємство з рiчною
валовою виручкою бiльше 30 млн. грн.
Основнi продукти для корпоративних клiєнтiв:
- кредитнi;
- вексельнi;
- факторинг;
- фiнансування мiжнародної торгiвлi та документарнi операцiї;
- розрахунки та платежi;
- послуги фiнансовим установам.
За 2010 р. було запроваджено новий продукт "Кредит пiд забезпечення облiгацiй
внутрiшньої державної позики випущених для вiдшкодування сум податку на додану вартiсть
(ПДВ-ОВДП)".
В четвертому кварталi 2010 р. було розроблено для впровадження з початку 2011 р. два
новi кредитнi продукти:
- "Кредити (траншi) на поповнення обiгових коштiв клiєнтам сегментiв "LARGE CORP"
та "INTERNATIONAL" за цiнами поточного грошового ринку".
- "Вiдновлювальнi кредитнi лiнiї (траншi) на поповнення обiгових коштiв
корпоративних клiєнтiв - "КОРОТКI ГРОШI".
Кредитування.
ПАТ "Укрсоцбанк" пропонує широкий ряд кредитних продуктiв, розроблених для
задоволення потреб клiєнтiв корпоративного бiзнесу з урахуванням тривалого досвiду роботи
та мiжнародного досвiду Unicredit Group.
Для органiзацiї комплексного фiнансування банк пропонує укладання генеральних
договорiв про фiнансування пiдприємства, якi передбачають надання широкого спектру
послуг, а саме: разовi кредити, овердрафт та кредитнi лiнiї, операцiї з векселями, факторинг
та iншi.
Перелiк послуг:
- Овердрафтна лiнiя (продукт представляє собою короткостроковий кредит, який
надається клiєнту шляхом оплати його розрахункових документiв з поточного рахунку понад
фактичний залишок коштiв на ньому.)
- Кредитна лiнiя на поповнення обiгових коштiв (банкiвський продукт для клiєнтiв з
активним бiзнесом, стабiльний розвиток якого залежить вiд максимального залучення
обiгових коштiв в господарську дiяльнiсть. Види: вiдновлювальна, невiдновлювальна,

мультивалютна)
- "КОРОТКI ГРОШI" (новий кредитний продукт створений спецiально для клiєнтiв, якi
мають виробничий цикл з коротким перiодом обертання обiгових коштiв та вiдмiнними
фiнансовими показниками. Надається у формi коротких траншiв, при цьому вартiсть таких
кредитiв є значно нижчою, нiж у звичайної кредитної лiнiї, оскiльки цiна формується в
залежностi вiд стану фiнансового ринку.)
- Кредит проти депозиту (кредит, що забезпечується депозитом клiєнта чи iншої особи
(юридичної або фiзичної), яка виступає заставодавцем.)
- Авто в кредит
- Кредит на придбання сiльгоспиехнiки
- Кредит на комерцiйну нерухомiсть
- Iнвестицiйнi кредити (кредити надаються позичальнику на придбання основних
засобiв (нерухомого майна, або обладнання), виконання будiвельних робiт з нового
будiвництва, добудови (розширення), реконструкцiї, реставрацiї чи капiтального ремонту
нерухомого майна.)
- Проектне фiнансування (дає змогу втiлювати в життя новi напрямки бiзнесу, досягати
ефективної синергiї та надавати новий iмпульс розвитку.)
- Кредити пiд забезпечення ПДВ-ОВДП (кредитування пiд забезпечення облiгацiями
внутрiшньої державної позики (ОВДП), що випущенi для вiдшкодування сум податку на
додану вартiсть (ПДВ).
ВЕКСЕЛЬНI ПОСЛУГИ
ПАТ "Укрсоцбанк" пропонує широкий ряд вексельних послуг. Вексель - фiнансовий
iнструмент для упорядкування дiлових стосункiв мiж партнерами та задоволення потреби
Пiдприємства в лiквiдних обiгових коштах.
ФАКТОРИНГ
ПАТ "Укрсоцбанк" є лiдером на Українському ринку факторингу, пропонуючи своїм
клiєнтам найбiльш широку в Українi лiнiйку продуктiв як внутрiшнього, так i мiжнародного
факторингу, якi вiдповiдають високим свiтовим стандартам. ПАТ "Укрсоцбанк" - єдиний в
Українi Банк, який є членом FCI - найбiльшої факторингової асоцiацiї свiту, через яку
здiйснюється близько 80% свiтових обсягiв мiжнародного факторингу.
Факторинг - це унiкальний комплекс рiшень, що дозволяє максимально пiдвищити
ефективнiсть ведення бiзнесу та отримати додатковi переваги вiд обслуговування
дебiторської заборгованостi банком.
Комплекс факторингового обслуговування мiстить:
- управлiння дебiторською заборгованiстю;
- облiк дебiторської заборгованостi;
- беззаставне фiнансування;
- кредитне покриття;
- iнформацiйно-аналiтичне забезпечення;
- юридичнi консультацiї.
ПАТ "Укрсоцбанк" має досвiд роботи з бiльш нiж 4000 дебiторами, спiвробiтництво зi
всiма
провiдними
Українськими
торговими
мережами.
Банк
спiвпрацює
з
факторами-партнерами з 15 країн, зокрема Нiмеччини, Китаю, Польщi, Росiї, Румунiї,
Туреччини та iн.
Перелiк послуг:
- Внутрiшнiй факторинг (комплекс послуг по обслуговуванню дебiторської
заборгованостi клiєнта, що виникає у нього за поставками товару, на умовах вiдстрочки
платежу по територiї України.)
- Експортний факторинг (комплекс послуг по обслуговуванню дебiторської

заборгованостi клiєнта, що виникає у клiєнта-експортера, у випадку, коли закордонний
покупець отримує товарний кредит.)
- Iмпортний факторинг (комплекс послуг банку щодо оцiнки його Клiєнта-iмпортера,
пiдтвердження його дiлової репутацiї та платоспроможностi iноземному Продавцю, який є
постачальником Клiєнта-iмпортера. Також Банк здiйснює покриття ризикiв неплатежу, якi за
кордоном на поточний момент оцiнюються для України як досить високi.)
ФIНАНСУВАННЯ МIЖНАРОДНОЇ ТОРГIВЛI ТА ДОКУМЕНТАРНI ОПЕРАЦIЇ
Комплекс послуг для пiдприємств, якi широко використовують при розрахунках з
партнерами документарнi операцiї, особливо при здiйсненi зовнiшньоекономiчної дiяльностi
чи приймають участь в тендерних торгах.
Перелiк послуг:
- Фiнансування мiжнародної торгiвлi
- Фiнансування iмпорту
- Фiнансування експорту
- Структуроване торгове фiнансування
- Фiнансування проектiв пiд гарантiї ЕКА
- Документарнi акредитиви
- Банкiвськi гарантiї
- Документарне iнкасо
РОЗРАХУНКИ ТА ПЛАТЕЖI
Послуги з управлiння грошовими потоками дозволяють ефективно органiзовувати
фiнансовi потоки великих компанiй з рiзним ступенем розгалуженостi фiлiальної мережi.
Перелiк послуг:
- Поточнi рахунки та платежi
- Обслуговування кредитiв вiд нерезидентiв
- Касовi операцiї та iнкасацiя
- Послуги CASH MANAGEMENT (ряд технологiчних рiшень в галузi органiзацiї та
контролю грошових потокiв в рамках групи пов'язаних пiдприємств, в т. ч. з iноземним
капiталом.)
- Сервiси для монiторингу (здiйснюється у формi Консолiдованої виписки, Виписки у
форматi SWIFT MT 940, Спецiального модулю Iнтернет-Клiєнт-банк МУЛЬТИКЛIЄНТ)
- Управлiння лiквiднiстю (Консолiдацiя грошових коштiв (Cash Pooling) - забезпечує
можливiсть централiзованого управлiння залишками на поточних рахунках, вiдкритих по
системi Укрсоцбанку; Продукт "Системний клiєнт" (Notional pooling), призначено для
пiдвищення дохiдностi грошових залишкiв групи компанiй, якi тимчасово знаходяться на
поточних рахунках регiональних пiдроздiлiв або пов'язаних пiдприємств в ПАТ
"Укрсоцбанк".)
ДЕПОЗИТИ
Банк пропонує ефективне використання тимчасово вiльних коштiв клiєнтiв, можливiсть
надання iндивiдуальних умов депозитного обслуговування:
- iндивiдуальнi строки повернення коштiв;
- iндивiдуальний механiзм визначення бази нарахування доходу;
- лояльний пiдхiд до порядку перегляду процентних ставок та змiну початкових умов
договору;
- iндивiдуальнi вiдсотковi ставки.
Перелiк послуг:
- ROLL-OVER (Продукт створений для клiєнтiв, яким зручно мати депозити без
обмежень по строках, оскiльки їх кошти вивiльняються з бiзнес-обороту на короткi промiжки
часу.)

- Непоповнювальний (Класичний депозит, створений для зберiгання та примноження
коштiв протягом певного перiоду часу)
- Поповнювальний (Зручний депозит для клiєнтiв, якi протягом дiї Договору мають
можливiсть поповнювати суму депозиту)
- "СИСТЕМНИЙ КЛIЄНТ" (Продукт створено для клiєнтiв з успiшним бiзнесом, якi
мають декiлька поточних рахункiв в банку або контролюють окремi пiдприємства (дочiрнi
компанiї) свого бiзнесу, якi також вiдкрили поточнi рахунки в банку.)
- Квартальний (Продукт передбачений для клiєнтiв - великих компанiй зi стабiльним та
розвинутим бiзнесом, дiяльнiсть яких чiтко прогнозована та не передбачає значних змiн
найближчим часом.)
ПОСЛУГИ ФIНАНСОВИМ УСТАНОВАМ
Вiд моменту свого створення, ПАТ "Укрсоцбанк" з року в рiк неухильно i послiдовно
йде до досягнення поставленої мети - побудови унiверсального фiнансового iнституту.
Упродовж всiєї своєї дiяльностi банк динамiчно розвивався, спираючись на створення
широкої мережi продажiв, розширення продуктового ряду для корпоративних i приватних
клiєнтiв, впровадження передових банкiвських технологiй та створення ефективної системи
керування.
Традицiйно велика увага придiляється якостi обслуговування клiєнтiв та розширенню
мережi продажiв.
Щодо продажу та користування банкiвськими послугами iснує певна сезоннiсть, яка
стосується 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.
Банк надає послуги пiдприємствам та органiзацiям
рiзних галузей економiки
(найбiльше: будiвництво, оптова торгiвля, роздрiбна торгiвля та готельний бiзнес, 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.
Головним джерелом доходiв банку були i залишаються кредити наданi клiєнтам, якi на
01.01.2011 року склали 37 471,5 млн. грн. та за якими отримано процентних доходiв в сумi 5
207 млн.грн.
Найбiльшу питому вагу в кредитному портфелi банку (52%) становлять позики, наданi
населенню. В звiтному роцi ПАТ "Укрсоцбанк" крiм дiючих продуктiв було розширено
розвиток кредитування житла та автокредитування. Так Центром роздрiбного бiзнесу було
розроблено спецiальну нову пропозицiю з кредитування житла "Бiльший вклад - менше
плат". За її умовами приватнi клiєнти мали змогу отримати кредит на житло на спецiальних
умовах. Також спiльно з офiцiйними iмпортерами автомобiлiв були розробленi спецiальнi
умови автокредитування в рамках спiльних кредитних програм. Головними партнерами
спецiальних програм та акцiй виступили автодилери Skoda Honda, Hyundai, Subaru, KIA та
Mitsubishi.
Виважена полiтика кредитування фiзичних осiб дала можливiсть отримати банку
доходи в сумi 2 736,3 млн.грн.. Обсяг кредитного портфелю фiзичних осiб за станом на
01.01.2011 року становив 19 558 млн.грн.
ПАТ "Укрсоцбанк" у 2010 роцi продовжив спiвпрацю з корпоративними клiєнтами та
розробив ряд нових продуктiв. Розробка та адаптацiя банкiвських продуктiв - один з головних

напрямiв стратегiї розвитку банку. Це об'єктивна вимога сучасного ринку. Новi продукти
необхiднi для максимального задоволення потреб клiєнтiв у комплексному та якiсному
банкiвському обслуговуванню. До того ж Укрсоцбанк прагне не лише пiдтримувати
актуальнiсть продуктового ряду, але й навiть передбачати потреби клiєнтiв. Був
пiдготовлений до виходу на ринок продукт "найкоротшi вiдновлюванi кредитнi лiнiї" для
фiнансування обiгового капiталу. Це револьвернi кредитнi лiнiї з коротким строком траншiв.
Головна перевага продукту для позичальника - низька вартiсть кредитних ресурсiв, оскiльки
собiвартiсть траншiв залежать вiд собiвартостi банкiвських ресурсiв, у тому числi
собiвартостi ресурсiв на мiжбанкiвському ринку. Також банк запропонував продукт "короткi
грошi" широкому колу корпоративних клiєнтiв та почав розвивати новий кредитний продукт
"структуроване торгiвельне фiнансування" - фiнансування торгiвельних операцiй iз закупiвлi
сировини, для подальшого виробництва готової продукцiї, або iз закупiвлi товарiв, якi у
подальшому будуть реалiзованi на внутрiшньому чи зовнiшньому ринку, за умовою наявностi
вiдповiдних договорiв на закупiвлю та продаж. Структуроване торгiвельне фiнансування
надавалося у формi перед-експортного фiнансування, фiнансування створення торгiвельних
запасiв пост-експортного фiнансування. В 2010 роцi було запроваджено також продукт
"Кредит пiд забезпечення облiгацiй внутрiшньої державної позики випущених для
вiдшкодування сум податку на додану вартiсть (ПДВ-ОВДП)". Наприкiнцi 2010 журнал
Global Finance обрав кращi банки з торгового фiнансування на 2011 рiк. В Українi таким
банком визнано ПАТ "УКРСОЦБАНК" .
В структурi зобов"язань за пiдсумками 2010 року кошти суб"єктiв господарювання та
фiзичних осiб складали 44% й становили 15 337 млн.грн. що на 2 997 млн.грн. бiльше нiж в
попередньому роцi, що свiдчить про постiйно зростаючу довiру до банку з боку пiдприємств
та населення.
В структурi залишкiв коштiв на рахунках клiєнтiв найбiльшу частку (65%) формували
кошти населення. Їх залишки станом на 01.01.2011 року становили 9 896,4 млн.грн. та
збiльшилсь на 2 227,5 млн.грн. В 2010 роцi фахiвцями банку було розроблено ряд наступних
продуктiв: Вклад "Активний" - це єдиний вклад в банку, який можна активувати через
Контакт-центр та яким можна керувати через банкомат; Вклад "Iнвестицiйний" - це перший
вклад, запропонований спецiально для Private клiєнтiв з врахуванням особливостей потреб
сегменту (вклад пов'язаний з iнвестицiями в цiннi папери). Завдяки широкому продуктовому
ряду населення України отримало 920 млн.грн. у виглядi сплачених процентiв за
користування їхнiми коштами.
Кошти юридичних осiб - суб'єктiв господарської дiяльностi в структурi коштiв клiєнтiв
займали 35%, з яких 66% - це кошти, залученi на поточнi рахунки пiдприємств i органiзацiй,
якi склали на 01.01.2011 року 3 600 млн.грн, що на 454 млн.грн. бiльше нiж в попередньому
роцi. Строковi кошти юридичних осiб складали 34% i становили на 01.01.2010 року 1 841
млн.грн. що на 316 млн.грн. бiльше нiж в 2009 роцi. Протягом 2010 року зусилля банку були
зосередженi на пiдтримцi розроблених ранiше продуктiв для великих корпоративних клiєнтiв
а також на впровадженi нових iнструментiв для клiєнтiв малого та середнього бiзнесу.
За користування коштами юридичних осiб банком в 2010 роцi було сплачено 323
млн.грн
Джерелом ресурсiв банку поряд з коштами клiєнтiв є i капiтал. За пiдсумками 2010 року
капiтал ПАТ "Укрсоцбанк" перевищив шiсть з половиною мiльярдiв гривень ( 6 570 млн
.грн.) та збiльшився проти минулого року на 542 млн.грн. (в т.ч. за рахунок прибутку - на 28,9
млн.грн.).
На ринку послуг, що надаються клiєнтам, в 2010 роцi Уксоцбанк займав лiдируючi
позицiї. Рiвень сервiсу, який сьогоднi потрiбен клiєнтам, вимагає вiд банку безупинного
пошуку найбiльш оперативного, простого та мобiльного шляху продажу продуктiв. Саме

тому Укрсоцбанк запровадив послугу iз замовлення банкiвських продуктiв на своїй
Iнтернет-сторiнцi - онлайн-заявку. Вiдтепер кожен вiдвiдувач сайту може залишити свiй
контактний телефон та iм'я, i банкiвськi спецiалiсти протягом 30 хвилин нададуть вичерпну
консультацiю по продуктах та домовляться з клiєнтом про зустрiч у найближчому вiддiленнi.
Оперативнiсть обслуговування та простота продуктiв є основною характеристикою
Укрсоцбанку. Так якiсне, сучасне та своєчасне задоволення потреб клiєнтiв дало банку
можливiсть постiйно розширювати кiлькiсть держателiв платiжних карток. ПАТ
"Укрсоцбанк" протягом 2010 року емiтовано 574 672 шт. карток Visa International та 107 230
шт. Master Card. Станом на 01.01.2011р. кiлькiсть держателiв дiючих БПК складає 1 034 732
осiб, з них: 14 764 юридичних осiб; 1 019 968 фiзичних осiб. Фiнансовий результат за
операцiями з використанням банкiвських платiжних карток за 2010 рiк становив 89 млн.грн.
Укрсоцбанк в 2010 роцi залишався одним iз лiдерiв з надання факторингових послуг.
Банк надавав послуги факторингу як на внутрiшньому, так i мiжнародному ринках.
Укрсоцбанк є членом найбiльшої мiжнародної органiзацiї факторингу FCI (Factors Chain
International). За весь перiод ведення факторингового бiзнесу постачальниками було передано
на обслуговування за внутрiшнiм факторингом понад 500 тис. товарних поставок на адресу
понад 4 тис. дебiторiв на загальну суму бiльш як 12 млрд. грн. Надаючи послуги
мiжнародного факторингу, Укрсоцбанк супроводжував експортно-iмпортнi операцiї своїх
клiєнтiв у 13 країнах свiту. Банк, як i ранiше активно працює за трьома напрямками:
внутрiшнiй факторинг, експортний та iмпортний факторинг. Банк надає факторинг як повний
комплекс послуг (фiнансування та управлiння дебiторською заборгованiстю), так i без
фiнансування. З кожним роком iмiдж банку на ринку мiжнародного факторингу та рiвень
мiжнародного факторингового обслуговування в Укрсоцбанку значно пiдвищується.
Протягом 2010 року Укрсоцбанк надав послуги факторингу загальним обсягом 1 081,6
млн.грн., з них:
- 1 020,8 млн.грн. - послуги внутрiшнього факторингу;
- 60,8 млн.грн.- послуги мiжнародного факторингу.
В результатi проведеної роботи Банк за 2010 рiк отримав прибуток в сумi 23 млн.грн.
Найвагомiшими партнерами ПАТ "Укрсоцбанк" були i залишаються: ТОВ "ТРОЙКА
ДIАЛОГ УКРАЇНА", ТОВ "УнiКредит Лiзинг", ЗАТ "Дружба народiв Нова", НАСК "Оранта",
ЗАТ "Київстар Дж.Ес.Ем.".
Серед найбiльших корпоративних клiєнтiв, якi були залученi на обслуговування до
ПАТ "Укрсоцбанк" в 2010 роцi, необхiдно видiлити ЗАТ "КРЕАТИВ", ТОВ "ТПК
"Омега-Автопоставка", ТОВ "ВIСТ-СЕРВIС", ТОВ "Фудмаркет", ТОВ "Фуд мережа", ТОВ
"Макс Ейр", ЗАТ "Спецiалiст-Фiнанси Україна", ТОВ з II "Кiмберлi-Кларк Україна".
ПАТ "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, клiєнтiв Private banking,
приватних пiдприємцiв, юридичних осiб всiх рiвнiв - вiд мiкро-бiзнесу до крупних
корпорацiй. Банк працює зi значною кiлькiстю клiєнтiв - наприклад, в роздрiбному бiзнесi
послугами Банку активно користується близько 1 млн. населення та понад 90 тис.
представникiв мiкро- та малого бiзнесу.
Банк працює з клiєнтами через широку мережу традицiйних та альтернативних канал
продаж. Станом на 01.01.2011 кiлькiсть вiддiлень банку становила 437 точок; кiлькiсть
банкоматiв власної мережi - 1144 одиниць; кiлькiсть банкоматiв об'єднаної мережi з
банками-партнерами - 9155 одиниць. Також банк здiйснює обслуговування завдяки
професiйнiй роботi Контакт-центру. Станом на 01.01.11 в банку працювало 138 залiв
самообслуговування, в яких крiм банкоматiв та прямої лiнiї з Контакт-центром встановлено
iнформацiйнi кiоски. Також клiєнти успiшно користуються послугами SMS-банкiнгу,

Iнтернет-банкiнгу, Iнтернет-Клiєнт-банкiнгу. Окремим каналом iнформацiйної пiдтримки,
зв'язку з банком та залучення клiєнтiв можна назвати Iнтернет-сайт банку
http://www.usb.com.ua.
Банк переважно здiйснює продаж послуг у вiддiленнях. Серед iнших методiв продажу
можна назвати просування послуг на пiдприємствах, що користуються зарплатними
проектами або iншими послугами банку; через мережу партнерiв. У 2010 роцi особлива увага
була придiлена персональнiй роботi менеджерiв з iснуючими клiєнтами, прямим зверненням
з пропозицiями щодо користування банкiвськими сервiсами. Також у 2010 роцi банк провiв
акцiю "Приведи друга", яка явила собою метод залучення нових вкладникiв через вже
iснуючих клiєнтiв. Ряд послуг банк пропонує активувати вiддалено: в банкоматi, кiоску або
через дзвiнок до Контакт-центру.
В своїй дiяльностi ПАТ "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.
Основними джерелами ресурсiв Банку є: кошти клiєнтiв (юридичних i фiзичних осiб),
кошти iнших банкiв та фiнансових установ, а також власний капiтал. В структурi зобов'язань
Банку найбiльшу питому вагу (47%, або 19 327 млн.грн.) становили кошти залученi вiд
фiнансових установ. Кошти суб"єктiв господарювання та фiзичних осiб складали 37% й
становили на 01.01.2011 року 15 337 млн.грн.
За 2010 рiк Банком за користування ресурсами сплачено процентiв в сумi 2 398,4
млн.грн., в тому числi:
- за коштами iнших банкiв та фiнансових установ - 1 153,3 млн.грн.;
- за коштами клiєнтiв - юридичних осiб - 322,9 млн.грн.;
- за коштами клiєнтiв - фiзичних осiб - 920,3 млн.грн.;
- за цiнними паперами власного боргу - 1,9 млн.грн.
Джерелом ресурсiв банку поряд з коштами клiєнтiв є i капiтал. За пiдсумками 2010 року
капiтал ПАТ "Укрсоцбанк" перевищив шiсть з половиною мiльярдiв гривень ( 6 570 млн
.грн.) та збiльшився проти минулого року на 542 млн.грн. (в т.ч. за рахунок прибутку - на 28,9
млн.грн.).
Покращення загальноекономiчної ситуацiї, яке вiдбулося протягом 2010 року,

супроводжувалося позитивними змiнами i в фiнансово-банкiвськiй сферi та, зокрема на
грошово-кредитному ринку, динамiка показникiв якого булла вiдображенням вiдновлення
довiри до банкiвської системи та нацiональної грошової одиницi. У 2010 року зафiксовано
стабiльний прирiст коштiв на рахунках у банках. Нарощування депозитної бази банкiв
головним чином вiдбувалося за рахунок припливу депозитiв у нацiональнiй валютi, темпи
приросту яких майже в 3 рази перевищували цей показник за коштами в iноземнiй валютi.
Загальний обсяг депозитiв за результатами 2010 року збiльшився на 26,3% (у т. ч. у
нацiональнiй валютi - на 38,2%, в iноземнiй - на 12,8%). Вiдновлення позитивної динамiки
коштiв фiзичних осiб на рахунках у банках вiдбувалося швидшими темпами порiвняно з
коштами юридичних осiб i за станом на 1 жовтня 2010 року обсяги депозитiв населення вже
перевищили свiй докризовий рiвень. За результатами 2010 року депозити фiзичних осiб
зросли на 28,5%, а їх прирiст у нацiональнiй валютi (41,7%) значно випереджав цей показник
в iноземнiй (17,0%). Разом з цим, якщо протягом сiчня-лютого 2010 року вiдбувалося
зростання лише депозитiв населення, то починаючи з березня сформувалася тенденцiя до
збiльшення коштiв i юридичних осiб, обсяги яких у 2010 роцi зросли на 22,1%. Зростання
вкладiв у нацiональнiй валютi (33,7%) значно перевищувало аналогiчний показник в
iноземнiй валютi (1,4%). Разом iз збiльшенням обсягiв депозитiв у банках покращувалася i їх
строкова структура. Зокрема, за станом на 01.01.2011 вiдбулося збiльшення питомої ваги
довгострокових депозитiв у загальному їх обсязi до 31,43%, тодi як на початок 2010 року
вона становила 24,36%. Середньозважена вартiсть депозитiв зменшилася з 14,0% у груднi
2009 року до 8,1 % у груднi 2010 року.
П Стимулюючi заходи Нацiонального банку України певним чином активiзували
iнвестицiйну функцiю банкiвської системи. Загальний залишок кредитних вкладень у 2010
роцi зрiс на 0,9%, що вiдбулося виключно за рахунок зростання коштiв у нацiональнiй
валютi, якi демонстрували помiсячний прирiст упродовж майже всього 2010 року. Обсяг
залишкiв за кредитами в нацiональнiй валютi за 2010 рiк зрiс на 10,6%, що обумовлено
динамiкою залишкiв за кредитами, наданими юридичним особам, обсяги яких за 2010 рiк
зросли на 13,4%, тодi як залишки за кредитами, наданими фiзичним особам, знизилися (на
2,3%). Однак залишки за кредитами в iноземнiй валютi в 2010 роцi знизилися на 8,3%.
Зниження залишкiв за кредитами, наданими населенню, вiдбувалося бiльш прискореними
темпами (зниження на 17,2% - з огляду на наявнiсть певних обмежень щодо кредитування
фiзичних осiб в iноземнiй валютi), порiвняно iз залишками за кредитами, наданими
юридичним особам (зниження всього на0,5%). Середньозважена вартiсть кредитiв
зменшилася з 19,6% у груднi 2009 року до 15,0 % у груднi 2010 року.
Ринок банкiвських послуг вiдзначається жорсткою конкуренцiєю мiж комерцiйними
банками. За станом на 1 сiчня 2011 року в Державному реєстрi значиться 194 банки.
ПАТ "Укрсоцбанк" входить у групу найбiльших банкiв України i посiдає 6 позицiю
в рейтингу за обсягом активiв ( 4,4 % ринку). Присутнiсть банку на ринку коштiв
корпоративних клiєнтiв становить 3,3 %, (5 позицiя) на ринку коштiв населення 3,6 % (7
позицiя). Банк володiє 3,3% ринку позик корпоративним клiєнтам (8 позицiя), та 9,5 %
ринку позик населенню (4 позицiя).
Головними конкурентами для ПАТ "Укрсоцбанк" на банкiвському ринку Українi є
ТОР-10 банкiв, що вiдносяться до групи найбiльших банкiв (ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", АТ
"Укрексiмбанк", ВАТ "ОЩАДБАНК", АТ "Райффайзен Банк Аваль", АТ "УкрСиббанк",
ПАТ Промiнвестбанк, ПАТ "ВТБ Банк", ПАТ "АЛЬФА-БАНК", АТ "ОТП Банк", ВАТ
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
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".
Крiм того, було вiдчуджено акцiї ВАТ НАСК "Оранта", ЗАТ "Українська мiжбанкiвська
валютна бiржа", ВАТ "Мiжрегiональний фондовий союз", Пай ТОВ "Альтера-Рiелтi".
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
Первiсна вартiсть всiх груп власних основних засобiв станом на 01.01.2011 дорiвнює 4 235 939 тис. грн., знос власних основних засобiв станом на 01.01.2011 дорiвнює - 1 337 406
тис. грн. Термiн користування власних основних засобiв 1 групи становить в середньому
вiд 20 до 50 рокiв; 2 групи - вiд 5 до 10 рокiв; 3 групи - вiд 6 до 10 рокiв; 4 групи вiд 2 до 10
рокiв. Вартiсть орендованих основних засобiв станом на 01.01.2011 дорiвнює - 136 742 тис.
грн. Термiни використання орендованих основних засобiв визначаються договорами оренди
майна.
Протягом 2010 року капiтальне будiвництво Банком не проводилось. За 2010 рiк у
розвиток Банку було iнвестовано 319,5 млн.грн., з них 66,2 млн.грн. становили iнвестицiї в
нерухомiсть (в т.ч. витрати на капiтальний ремонт та реконструкцiю примiщень).
Станом на 01.01.2011 р. в ПАТ "Укрсоцбанк" облiковувалось 470 примiщень i будiвель
загальною площею 237,0 тис.м2, в тому числi: 266 об'єкти загальною площею 216,4 тис.м2 власнi примiщення; 204 об'єкти загальною площею 20,6 тис.м2 - орендованi.
Продано за 2010 рiк 2 об'єкти на суму 167,5 тис.грн.
Планом 2010 року передбачалось здiйснити капiтальнi iнвестицiї в об'єкти нерухомостi
ПАТ "Укрсоцбанк" на суму 45,704 млн.грн.
За 2010 рiк всього iнвестовано в об'єкти будiвництва, реконструкцiї i капiтального
ремонту 27,684 млн.грн., в тому числi завершено реконструкцiю Марiупольського вiддiлення
Донецької обласної фiлiї; влаштовано Центр приватного банкiнгу в Київськiй мiськiй фiлiї;
виконано капiтальний ремонт з переплануванням будинку Криворiзького вiддiлення №120;
проведено реконструкцiю фасаду Ялтинського вiддiлення №515 та реконструкцiю
внутрiшнiх примiщень Подiльського вiддiлення №013.
Планом капiнвестицiй на 2011 рiк передбаченi кошти на влаштування 2-х Центрiв
приватного банкiнгу в будiвлях Донецької та Харкiвської фiлiй, проведення оптимiзацiї
площ в 3-х вiддiленнях, а також капремонт покрiвель, фасадiв та iнженерних мереж будiвель
банку.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від
законодавчих або економічних обмежень
Серед основних проблем, якi впливають на дiяльнiсть Банку, насамперед необхiдно
вiдмiтити неврегульованiсть питання захисту прав кредиторiв в Українi, а також вiдсутнiсть
культури обслуговування боргiв в українському суспiльствi. Цi фактори в поєднаннi зi

складною економiчною ситуацiєю та низьким рiвнем дiлової активностi призводять до
зростання обсягу проблемних кредитiв. В свою чергу погiршення якостi кредитних портфелiв
банкiв вiдволiкає їх фiнансовi ресурси на формування додаткових резервiв пiд кредитнi
ризики. Саме цi фактори були основними перешкодами для вiдновлення повноцiнного
кредитування банками у 2010 роцi, навiть не зважаючи на наявнiсть у багатьох з них, зокрема
у ПАТ "Укрсоцбанк", вiльних фiнансових ресурсiв, якi можна було б спрямувати на цi цiлi. В
той же час Банк не лише продовжував здiйснювати рефiнансування проектiв у секторi
реальної економiки та активну реструктуризацiю кредитного портфеля з метою пiдтримки
платоспроможностi своїх позичальникiв, але й розпочав видачу нових позик.
Також до проблем банкiвської системи України можна вiднести вiдсутнiсть джерел
довгострокових фiнансових ресурсiв на внутрiшньому ринку. З одного боку це викликано
вiдсутнiстю бажання у власникiв ресурсiв вкладати кошти на строки понад рiк у зв'язку з
високими фiнансовими ризиками, що пов'язанi, зокрема, з низьким рiвнем прогнозованостi
розвитку економiчної та полiтичної ситуацiї в Українi, нестабiльнiстю системи
оподаткування, постiйною iнфляцiйною загрозою та ймовiрнiстю рiзкої девальвацiї
нацiональної валюти. З iншого боку банки обмеженi у виборi фiнансових iнструментiв, якi б
дозволили їм залучити довгостроковi ресурси на внутрiшньому ринку. Зокрема, у зв'язку з
особливостями українського законодавства таким iнструментом не можна вважати строковi
депозити. Закрiплена правовими нормами можливiсть дострокового зняття коштiв зi
строкових рахункiв в будь-який момент часу фактично перетворює строковi депозити на
вклади "до запитання".
В той же час, приналежнiсть ПАТ "Укрсоцбанк" до потужної мiжнародної фiнансової
групи UniCredit вiдкриває йому доступ до значних обсягiв фiнансових ресурсiв на
зовнiшньому ринку, що є однiєю з його конкурентних переваг та дозволяє займати порiвняно
сильнi позицiї серед українських банкiв, вирiзняючись фiнансовою стiйкiстю та достатнiм
запасом платоспроможностi.
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, у тому числi недосконалостi
процедур формування резервiв та оподаткування дiяльностi банкiв.
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
В 2010 роцi Банком було сплачено штрафних санкцiй (штраф, пеня, неустойка) в сумi
423929,16 грн.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками
фахівців емітента
У 2010 роцi ПАТ "Укрсоцбанк" використовував комбiновану стратегiю фiнансування
своєї дiяльностi. Важливим джерелом ресурсiв для Банку були операцiї iз залучення коштiв
шляхом їх мобiлiзацiї на поточних, строкових та iнших рахунках клiєнтiв (юридичних та

фiзичних осiб).
Вагоме мiсце серед зовнiшнiх джерел фiнансування дiяльностi Банку у 2010 роцi
посiдало також фондування, отримане вiд материнських структур, обсяг якого на кiнець року
досягав 2,2 млрд. дол. США. Близько 74% з цiєї суми - це довгострокове фiнансування у
виглядi кредитних лiнiй на 2, 4, 5 та 7 рокiв (у тому числi 150 млн. дол. США у виглядi
субординованого кредиту). Окрiм того, у складi довгострокового фондування Банк має
субординований кредит вiд ЄБРР у розмiрi 100 млн. дол. США.
Для поповнення робочого капiталу у 2010 роцi ПАТ "Укрсоцбанк" також
використовував капiталiзацiю прибутку, отриманого ним у попередньому перiодi, що
залишився пiсля виплати дивiдендiв акцiонерам Банку.
Протягом 2010 року Банк пiдтримував адекватнiсть капiталу на рiвнi, вищому, нiж
нормативний рiвень, встановлений Нацiональним банком України, та виконував усi
нормативнi вимоги до розмiру капiталу. ПАТ "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.
Бiльш того, починаючи з другого кварталу 2010 року Банк мав значнi обсяги надлишкової
лiквiдностi, яку активно iнвестував у найбiльш лiквiднi iнструменти фiнансового ринку
України: депозитнi сертифiкати НБУ та облiгацiї внутрiшнього державного боргу України.
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
На кiнець 2010 року Банк не має укладених, але ще не виконаних договорiв.
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 ПАТ "Укрсоцбанк" в 2011 будуть сконцентрованi на пiдвищеннi ефективностi
дiяльностi через використання бiзнес можливостей та покращеннi якостi активiв. Основнi
прiоритети дiяльностi Банку на 2011 рiк видiленi трьома основними напрямками:
1. Комерцiйна дiяльнiсть, а саме:
- Розширення бази корпоративних клiєнтiв. Основна увага на залученнi великих та
середнiх компанiй, працюючих в перспективних секторах економiки, транснацiональних та
мiжнародних корпорацiй.
- Роздрiбний бiзнес - акцент на розвиток Private Banking (як на розширення мережi
каналiв надання послуг так i на збiльшення клiєнтської бази). Розвиток альтернативних
каналiв надання послуг (багатоканальний пiдхiд): Iнтернет - банкiнг, збiльшення мережi
банкоматiв та POS термiналiв нового поколiння.
- Розширення спектру продуктiв i послуг; адаптацiя до поточних потреб корпоративних
клiєнтiв в GTB послугах (управлiння грошовими коштами, масовi платежi, документарний
бiзнес, експортне / торгове фiнансування).
- Вiдновлення кредитування корпоративних клiєнтiв з хорошим профiлем ризику в усiх
суб-сегментах, кредитування роздрiбного сегменту на придбання автомобiлiв та вiдновлення
невеликого спектру споживчого кредитування.

- Динамiчне зростання депозитної бази як Роздрiбного, так i Корпоративного бiзнесiв.
2. Покращення якостi активiв, а саме:
- Зосередження на реструктуризацiї кредитної заборгованостi та колекторськiй
дiяльностi.
- Безперервний монiторинг ризикiв кредитного портфелю в цiлому та монiторингу
ризикiв портфелю реструктуризованих кредитiв зокрема: вдосконалення кредитних процесiв
вiдповiдно до розвитку кредитної дiяльностi.
3. Оптимiзацiя процесiв та пiдвищення ефективностi дiяльностi, а саме:
- Злиття з UniCredit Банк Україна - в основi поєднання двох органiзацiй лежить
концепцiя "Єдина компанiя без меж". Iнтеграцiя означає не поглинання, а потенцiал для
об'єднаного банку перейти на бiльш високий якiсний рiвень.
- Впровадження ERP SAP системи - можливiсть керування централiзованою системою,
в основi якої автоматизацiя основних процесiв бухгалтерського облiку, контролю та закупок.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на
дослідження та розробку за звітний рік
ПАТ "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. Банк проводить дослiдження якостi сервiсу методом "Mystery
Shopping" та дослiдження рiвня задоволеностi клiєнтiв. У 2010 роцi вперше було проведено
вивчення рiвня задоволеностi клiєнтiв Private banking. Спецiалiсти з маркетингових
дослiджень регулярно вивчають конкурентне становище на предмет продуктових пропозицiй,
каналiв продаж i тарифної полiтики. 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 01.01.2010 року по 31.12.2010 року на розглядi судiв знаходилось 138
судових справ за участю ПАТ "Укрсоцбанк" з цiною позову 500 000 грн. i бiльше. З них у 35
справах набрало законної сили рiшення суду на користь ПАТ "Укрсоцбанк", 55 справ не
призначено до розгляду, 14 справ, провадження по яким зупинено, 1 справу зупинено до
вирiшення пов'язаної з нею справою, у 1 справi позов вiдхилено, i 32 справи знаходиться на
розглядi судiв рiзних iнстанцiй. У 12 справах ПАТ "Укрсоцбанк" виступав вiдповiдачем, у
126 - позивачем.
Сторонами у вказаних справах за участю ПАТ "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

ПАТ "Укрсоцбанк" є одним iз найбiльших системних унiверсальних банкiв України
який входить в мiжнародну UniCredit Group.
Банк постiйно втiлював виважену й упевнену стратегiю розвитку унiверсального банку.
Всi свої зобов'язання перед клiєнтами та дiловими партнерами ПАТ "Укрсоцбанк" виконував
своєчасно та в повному обсязi, тим самим пiдтвердивши репутацiю надiйного та стабiльного
банку.
Станом на 1 сiчня 2011 року чистi ативи Банку становили 41 603 млн.грн. та за перiод
2008-2010 рокiв зменшились на 8 092 млн.грн. В свою чергу, найбiльше зменшення обсягiв
активiв вiдбулось за рахунок кредитних вкладень вiдповiдно на 6 940 млн.грн., якi на
01.01.2011 року склали 37 472 млн. грн. Найбiльшу питому вагу в кредитному портфелi
банку (52%) становлять позики, наданi населенню, якi за перiод 2008-2010 рокiв зменшились
на 5 059 млн.грн.
Кошти клiєнтiв - юридичних осiб станом на 01.01.2011 року становили 5 441 млн.грн. та
за 2008-2010 роки зменшились на 1 429 млн.грн., в т.ч.:
- за рахунок поточних коштiв - на 1 424 млн.грн.;
- за рахунок строкових - на 5 млн.грн.
Кошти фiзичних осiб станом на 01.01.2011 року становили 9 896 млн.грн. та за
2008-2010 роки збiльшились на 2 495 млн.грн., в т.ч.:
- за рахунок поточних коштiв - на 811 млн.грн.;
- за рахунок строкових - на 1 684 млн.грн.
Перiод 2008-2010 рокiв характеризувався збiльшенням статутного капiталу - на 200
млн.грн. ( збiльшення вiдбулось в 2009 роцi).
Динамiка основних статей активiв i пасивiв ПАТ "Укрсоцбанк" за 2008-2010 роки.
(млн..грн.):
1. Кредити наданi клiєнтам (брутто): 44 411 (станом на 01.01.2009); 40 557 (станом на
01.01.2010); 37 472 (станом на 01.01.2011),
- в т.ч. юридичним особам - 19 800 (станом на 01.01.2009), 18 673 (станом на
01.01.2010), 17 914 (станом на 01.01.2011);
- в т.ч. фiзичним особам - 24 611 (станом на 01.01.2009), 21 884 (станом на 01.01.2010),
19 558 (станом на 01.01.2011);
2. ЧИСТI АКТИВИ: 49 695 (станом на 01.01.2009); 43 657 (станом на 01.01.2010); 41
603 (станом на 01.01.2011);
3. Кошти юридичних осiб: 6 869 (станом на 01.01.2009), 4 671 (станом на 01.01.2010), 5
441 (станом на 01.01.2011):
- в т.ч. на поточних рахунках - 5 024 (станом на 01.01.2009); 3 147 (станом на
01.01.2010); 3 600 (станом на 01.01.2011);
- в т.ч. строковi кошти - 1 845 (станом на 01.01.2009); 1 525 (станом на 01.01.2010); 1 841
(станом на 01.01.2011);
4. Кошти фiзичних осiб: 7 402 (станом на 01.01.2009); 7 669 (станом на 01.01.2010); 9
896 (станом на 01.01.2011);
- в т.ч. на поточних рахунках - 1 996 (станом на 01.01.2009); 2 151 (станом на
01.01.2010); 2 807 (станом на 01.01.2011);
- в т.ч. строковi кошти - 5 405 (станом на 01.01.2009); 5 518 (станом на 01.01.2010); 7
089 (станом на 01.01.2011);
5. Капiтал банку, в т.ч.: 5 176 (станом на 01.01.2009); 6 028 (станом на 01.01.2010); 6
570 (станом на 01.01.2011):
- статутний капiтал: 1 070 (станом на 01.01.2009); 1 270 (станом на 01.01.2010); 1 270
(станом на 01.01.2011);
- результат дiяльностi: 792 (станом на 01.01.2009); 127 (станом на 01.01.2010); 29

(станом на 01.01.2011).
Результатом наполегливої працi команди професiоналiв ПАТ "Укрсоцбанк" є постiйна
прибуткова дiяльнiсть банку.
Динамiка фiнансового результату ПАТ "Укрсоцбанк" за 2008-2010 роки. (млн.грн.):
1. ЧИСТИЙ ПРОЦЕНТНИЙ ДОХIД: 2 125 (станом на 01.01.2009); 3 079 (станом на
01.01.2010); 2 945 (станом на 01.01.2011);
2. ЧИСТИЙ КОМIСIЙНИЙ ДОХIД: 599 (станом на 01.01.2009); 541 (станом на
01.01.2010); 507 (станом на 01.01.2011);
3. Чистий торговельний дохiд: 837 (станом на 01.01.2009); 339 (станом на 01.01.2010);
57 (станом на 01.01.2011);
4. Iншi операцiйнi доходи/витрати: 27 (станом на 01.01.2009); 89 (станом на 01.01.2010);
4 (станом на 01.01.2011);
5. ОПЕРАЦIЙНИЙ ДОХIД: 3 587 (станом на 01.01.2009); 4 049 (станом на
01.01.2010); 3 513 (станом на 01.01.2011);
6. Загальноадмiнiстративнi витрати (в т.ч. витрати на персонал): 1 215 (станом на
01.01.2009); 1 238 (станом на 01.01.2010); 1 229 (станом на 01.01.2011);
7. ПРИБУТОК ВIД ОПЕРАЦIЙ: 2 372 (станом на 01.01.2009); 2 811 (станом на
01.01.2010); 2 284 (станом на 01.01.2011);
8. Витрати на безнадiйнi та сумнiвнi борги: 1 249 372 (станом на 01.01.2009); 2 728
(станом на 01.01.2010); 2 190 (станом на 01.01.2011);
9. Прибуток до оподаткування: 1 123 (станом на 01.01.2009); 83 (станом на 01.01.2010);
94 (станом на 01.01.2011);
10. Податок на прибуток: 332 (станом на 01.01.2009); -44 (станом на 01.01.2010); 65
(станом на 01.01.2011);
11. ЧИСТИЙ ПРИБУТОК
БАНКУ: 792 (станом на 01.01.2009); 127 (станом на
01.01.2010); 29 (станом на 01.01.2011).

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

Власні основні засоби
(тис. грн.)
на початок
на кінець
періоду
періоду
2 710 253.0 2 754 596.
00
000
2 433 007.0 2 489 111.
00
000
218 823.0
227 611.000
00
14 979.00
15 643.000
0
31 683.00
33 992.000
0
143 937.0
32 193.000
00
143 405.0
30 794.000
00
979.000
275.000
78.000
0.000
342.000
257.000

Орендовані основні
засоби (тис. грн.)
на початок
на кінець
періоду
періоду
136 742.0
128 028.000
00
136 562.0
127 860.000
00
164.000

178.000

0.000

0.000

4.000

2.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000

Основні засоби, всього
(тис. грн.)
на початок
на кінець
періоду
періоду
2 838 281.0 2 891 338.
00
000
2 560 867.0 2 625 673.
00
000
219 001.0
227 775.000
00
14 979.00
15 643.000
0
31 685.00
33 996.000
0
143 937.0
32 193.000
00
143 405.0
30 794.000
00
979.000
275.000
78.000
0.000
342.000
257.000

2 742 446.0 2 898 533.
136 742.0 2 870 474.0 3 035 275.
128 028.000
00
000
00
00
000
Первiсна вартiсть всiх груп власних основних засобiв станом на 01.01.2011
дорiвнює - 4 235 939 тис. грн., знос власних основних засобiв станом на
01.01.2011 дорiвнює - 1 337 406 тис. грн. Термiн користування власних
основних засобiв 1 групи становить в середньому вiд 20 до 50 рокiв; 2 групи вiд 5 до 10 рокiв; 3 групи - вiд 6 до 10 рокiв; 4 групи вiд 2 до 10 рокiв.
Вартiсть орендованих основних засобiв станом на 01.01.2011 дорiвнює - 136
742 тис. грн. Термiни використання орендованих основних засобiв
визначаються договорами оренди майна

Усього

Опис

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

Дата
виникнення

Непогашена
частина боргу
(тис. грн.)

Відсоток за
користування
коштами (відсоток
річних)

Дата
погашення

X

13 752 913.12
0

X

X

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

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

2.709183
5.195602
5.195153
2.914336
3.96531
2.285658
2
2.216
6.577551
6.69693877
6.81632
6.78571
6.7551
7.020408
6.989795
5.428571
X

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

X

15 757.100

X

X

19.02.2007
29.10.2007
27.02.2008
21.04.2008

15 757.100
0.000
0.000
0.000

12.5
16
18
18

13.02.2012
15.10.2012
21.01.2013
15.04.2013

X

0.000

X

X

X

0.000

X

X

X

0.000

X

X

X

0.000

X

X

X

0.000

X

X

X
X
X

0.000
0.000
21 264 639.78

X
X
X

X
X
X

Усього зобов’язань

Опис

0
35 033 310.00
X
X
X
0
Станом на 31/12/2010 на рахунках 3660 облiковувалося 2
мiжбанкiвськi кредити, що наданi на основi субординованого боргу,
в сумах 100 млн дол. США та 150 млн дол. США.Станом на кiнець
дня 31 грудня 2010 року залишки по iменним процентним облiгацiям
серiї D, емiтованi банком, становили 15 757,1 тис. грн. (з
урахуванням неамортизованої премiї - 99,1 тис. грн.), строк
погашення яких 13.02.2012 року.Станом на кiнець дня 31 грудня
2010 року залишки по iменним процентним облiгацiям серiї F,
емiтованi банком, вiдсутнi.Станом на кiнець дня 31 грудня 2010 року
залишки по iменним процентним облiгацiям серiї G, емiтованi
банком, вiдсутнi.Станом на кiнець дня 31 грудня 2010 року залишки
по iменним процентним облiгацiям серiї H, емiтованi банком,
вiдсутнi.

14. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових
цінних паперів
Дата
реєстрації
випуску
1
26.01.2007

Опис

11.10.2007
Опис
17.01.2008

Опис

10.04.2008

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску
2
16/2/07

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 № 06/02 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 ПАТ "Укрсоцбанк" виконання
зобов'язань щодо облiгацiй, а саме за:
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.
693/2/07
0
- - р-н - - Облiгацiї звичайнi, додаткового забезпечення не мають.
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 ПАТ "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
вiдповiдальнiстю

33597876

- м.Київ - р-н 03150 м. Київ вул.
Димитрова, 3

Опис

"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 ПАТ "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
01.01.2010

Дата оприлюднення
Повідомлення у
стрічці новин
2
11.01.2010

18.02.2010

19.02.2010

26.02.2010

01.03.2010

09.03.2010

11.03.2010

09.03.2010
25.03.2010
31.03.2010
01.04.2010

12.03.2010
26.03.2010
31.03.2010
02.04.2010

22.04.2010

23.04.2010

17.05.2010
01.06.2010
30.06.2010

18.05.2010
10.06.2010
01.07.2010

01.07.2010

01.07.2010

11.10.2010
25.10.2010
29.10.2010
25.11.2010

22.10.2010
27.10.2010
01.11.2010
26.11.2010

01.12.2010

02.12.2010

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 факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій
біржі
Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше
відсотків голосуючих акцій
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
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 зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій,
представництв
Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше
відсотків голосуючих акцій
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
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
2010
1
0

2
3

2009
2008

2
2

1
1

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
Позачерговi Загальнi збори акцiонерiв ПАТ "Укрсоцбанк" у 2010 роцi не
(запишіть)
проводилися
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)
9
9
0
9
0
9

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом
останніх трьох років? 20
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
Вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Банку вiд 09.03.2010
Інші
року один член Спостережної ради Банку отримує винагороду з
(запишіть)
фiксованою сумою, iншi члени не отримують винагороди
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
6
7

Граничний вік
Відсутні будь-які вимоги
Інші (запишіть)
Голова та iншi члени Спостережної ради обираються з
числа фiзичних осiб, якi мають повну дiєздатнiсть та є
акцiонерами Банку або їх представниками.

X
X
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
ні
так
так
ні
(бізнес-планів)
Затвердження річного фінансового звіту або
так
так
так
ні
балансу або бюджету
Обрання та відкликання голови правління
ні
так
ні
ні
Обрання та відкликання членів правління
ні
так
ні
ні
Обрання та відкликання голови наглядової
так
ні
ні
ні
ради
Обрання та відкликання членів наглядової
так
ні
ні
ні
ради
Обрання та відкликання голови та членів
так
ні
ні
ні
ревізійної комісії
Визначення розміру винагороди для голови
ні
так
ні
ні
та членів правління
Визначення розміру винагороди для голови
так
ні
ні
ні
та членів наглядової ради
Прийняття рішення про притягнення до
ні
так
ні
ні
майнової відповідальності членів правління
Прийняття рішення про додатковий випуск
так
ні
ні
ні
акцій
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та
так
ні
ні
ні
розміщення власних акцій
Затвердження аудитора
ні
так
ні
ні
Затвердження договорів, щодо яких існує
так
так
ні
ні
конфлікт інтересів
Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження
виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму,
від імені акціонерного товариства? (так/ні) так
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про
конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або
пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)
так
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

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
ься у
Інформаці
Документи
пресі,
Копії
я
надаються
оприлюдн
докумен розміщуєт
Інформація
для
юється в
тів
ься на
розповсюджує
ознайомлен
загальнод
надають
власній
ться на
ня
оступній
ся на
інтернет-с
загальних
безпосеред
базі даних
запит
торінці
зборах
ньо в
ДКЦПФР
акціонер акціонерн
акціонерно
про ринок
а
ого
му
цінних
товариства
товаристві
паперів
Фінансова
звітність,
1
так
так
так
так
так
результати
діяльності
Інформація про
акціонерів, які
володіють 10
2
ні
так
так
так
так
відсотків та більше
статутного
капіталу
Інформація про
склад органів
3
так
так
так
так
так
управління
товариства
Статут та
4 внутрішні
так
ні
так
так
так
документи
Протоколи
загальних зборів
5
ні
ні
так
так
так
акціонерів після їх
проведення
Розмір винагороди
6
ні
ні
ні
ні
ні
посадових осіб

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
За дорученням наглядової ради
За зверненням виконавчого органу
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10
відсотків голосів
Інше
(запишіть)

X
X
X
X

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги
консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту?
(так/ні) так
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 Випуск облігацій
X
4 Кредити банків
X
5 Фінансування з державного і місцевих бюджетів
X
Інше (запишіть)
6
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
Не задовольняв професійний рівень особи
Не задовольняли умови договору з особою

Ні
X
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: 01.01.1900; 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 31.12.2010 року
Рядок
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Найменування статті
2
Активи
Грошові кошти та їх еквіваленти
Торгові цінні папери
Інші фінансові активи, що обліковуються за
справедливою вартістю з визнанням результату
переоцінки у фінансових результатах
Кошти в інших банках
Кредити та заборгованість клієнтів
Цінні папери в портфелі банку на продаж
Цінні папери в портфелі банку до погашення
Інвестиції в асоційовані компанії
Інвестиційна нерухомість
Дебіторська заборгованість щодо поточного податку
на прибуток
Відстрочений податковий актив
Гудвіл
Основні засоби та нематеріальні активи
Інші фінансові активи
Інші активи
Довгострокові активи, призначені для продажу, та
активи групи вибуття
Усього активів
Зобов'язання
Кошти банків
Кошти клієнтів

Примітки
3

Звітний рік
4

(тис.грн.)
Попередній рік
5

4
5

5 397 290
0

3 115 365
211 287

6

0

0

7
8
9
10
11
12

302 039
30 896 625
1 226 145
0
7 162
146 421

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

140 796

238 412

13
14
15
16

145 627
0
3 237 290
69 240
34 862

37 287
0
3 107 590
84 020
49 535

17

0

0

41 603 497

43 410 493

17 168 215
15 337 286

22 158 357
12 340 325

18
19

20
21
22
23
24
25
26
27

Боргові цінні папери, емітовані банком
Інші залучені кошти
Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток
Відстрочені податкові зобов'язання
Резерви за зобов'язаннями
Інші фінансові зобов'язання
Інші зобов'язання
Субординований борг
Зобов'язання, що пов'язані з довгостроковими
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

20
21

22
23
24
25

16 009
0
74 545
0
25 000
303 179
88 347
2 020 729

16 651
0
467
523 213
21 242
242 635
55 443
2 024 305

17

0

0

35 033 310

37 382 638

2 271 011
34 986
4 264 190

2 271 011
132 559
3 624 285

0

0

0
6 570 187
41 603 497

0
6 027 855
43 410 493

26
27

Керівник

Суфтiна Т.В. (044) 528-85-60
(прізвище виконавця, номер телефону)

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

Звіт
про фінансові результати
за 2010 рік
(тис.грн.)
Найменування статті
Примітки
Звітний рік
Попередній рік
2
3
4
5
Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати)
2 945 345
3 079 524
Процентні доходи
28
5 343 767
6 010 062
Процентні витрати
28
2 398 422
2 930 538
Комісійні доходи
29
600 320
549 379
Комісійні витрати
29
93 264
67 594
Результат від торгових операцій з цінними паперами
4
10 512
16 548
в торговому портфелі банку
5
Результат від операцій з хеджування
40
0
0
Результат від переоцінки інших фінансових
інструментів, що обліковуються за справедливою
6
0
-16 093
вартістю з визнанням результату переоцінки у
фінансових результатах
7
Результат від торгівлі іноземною валютою
44 109
209 819
Прибуток/(збиток), який виникає під час первісного
8
визнання фінансових активів за процентною ставкою,
7, 8
0
0
вищою або нижчою, ніж ринкова
Прибуток/(збиток), який виникає під час первісного
9
визнання фінансових зобов'язань за процентною
18, 19
0
0
ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова
Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної
10
0
0
нерухомості
11
Результат від переоцінки іноземної валюти
24 303
107 966
12
Резерв під заборгованість за кредитами
7, 8
2 162 433
2 682 624
Знецінення цінних паперів у портфелі банку на
13
9
22
21 625
продаж
Результат від продажу цінних паперів у портфелі
14
9
-1 616
41 117
банку на продаж
Знецінення цінних паперів у портфелі банку до
15
10
20 380
-13
погашення
16
Резерви за зобов'язаннями
22, 38
3 758
18 737
17
Інші операційні доходи
30
22 507
84 184
Доходи/(витрати) від дострокового погашення
18
18, 19
0
0
заборгованості
19
Адміністративні та інші операційні витрати
31
1 247 350
1 178 208
20
Дохід від участі в капіталі
11
0
0
21
Прибуток/(збиток) до оподаткування
93 901
83 010
22
Витрати на податок на прибуток
32
64 957
-43 751
23
Прибуток/(збиток) після оподаткування
28 944
126 761
Чистий прибуток/(збиток) від продажу
24
33
0
0
довгострокових активів, призначених для продажу
25
Чистий прибуток/(збиток)
28 944
126 761
26
Прибуток/(збиток) консолідованої групи:
0
0
26.1
Материнського банку
0
0
26.2
Частки меншості
0
0
27
Чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію
34
0.002
0.01
Скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну
28
34, 35
0.002
0.01
просту акцію
Примітки: Рядок 16: Резерви за активами, крiм заборгованостi за кредитами: за 2010 рiк (24 372), за 2009 рiк (20
659).
Рядок 27 та 28 виражено в грн.

Рядок
1
1
1.1
1.2
2
3

Керівник

Суфтiна Т. В. (044) 528-85-60
(прізвище виконавця, номер телефону)

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

Звіт про рух грошових коштів
(прямий метод)
за 2010 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 ПАТ "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
В.В. Ярмоленко
(підпис, прізвище, ім'я, по
батькові)

Звіт про рух грошових коштів
(непрямий метод)
за 2010 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
28 944
126 761
Коригування для приведення суми чистого прибутку/(збитку) до суми грошових надходжень від
операцій:
Амортизація
184 410
162 631
Чисте збільшення/(зменшення) резервів за активами
2 209 498
2 750 705
Нараховані доходи
-1 629 279
-1 483 732
Нараховані витрати
-305 314
-98 136
Торговельний результат
-10 511
-454
Нарахований та відстрочений податок
-64 957
345 165
Прибуток/(збиток) від продажу інвестицій
0
0
Прибуток від інвестицій в асоційовані компанії
0
0
Амортизація дисконту і премії фінансових
8 872
37 488
інструментів
Інший рух коштів, що не є грошовим
-25 621
-114 312
Чистий грошовий прибуток/(збиток) до зміни
525 956
1 035 786
операційних активів та зобов'язань
Зміни в операційних активах та зобов'язаннях:
Чистий (приріст)/зниження за торговими цінними
221 818
470 240
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
-146 635
-37 450
банках
Чистий (приріст)/зниження за кредитами та
4 430 368
5 321 391
заборгованістю клієнтам
Чистий (приріст)/зниження за іншими фінансовими
13 809
-21 541
активами
Чистий (приріст)/зниження за іншими активами
15 541
135 212
Чистий (приріст)/зниження за коштами інших банків
-4 629 625
-5 471 385
Чистий (приріст)/зниження за коштами клієнтів
2 951 917
-1 930 099
Чистий (приріст)/зниження за борговими цінними
-552
-563 563
паперами, що емітовані банком
Чистий (приріст)/зниження за іншими фінансовими
60 003
83 740
зобов'язаннями
Чистий (приріст)/зниження за резервами під
23 416
5 571
зобов'язання та відрахування та інші зобов'язання
Чисті грошові кошти, що отримані від операційної
3 279 455
-1 346 772
діяльності/(використані в операційній діяльності)
Грошові кошти від інвестиційної діяльності:
Придбання цінних паперів у портфелі банку на
9, 17
-836 991
-416 355
продаж
Дохід від реалізації цінних паперів у портфелі банку
9, 17
-1 616
41 117
на продаж
Придбання цінних паперів у портфелі банку до
10
-56 529
0
погашення

Дохід від погашення цінних паперів у портфелі банку
10
0
0
до погашення
29
Придбання основних засобів
14
-139 583
-93 844
30
Дохід від реалізації основних засобів
14, 17
4 848
1 492
31
Дивіденди отримані
20
57
Придбання дочірніх компаній за мінусом отриманих
32
44
0
0
грошових коштів
Дохід від реалізації дочірньої компанії за мінусом
33
17
45
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
-35
0
37
Дохід від реалізації інвестиційної нерухомості
12, 17
0
0
38
Придбання нематеріальних активів
14
-178 543
-122 844
39
Дохід від вибуття нематеріальних активів
14, 17
0
0
Чисті грошові кошти, що отримані від інвестиційної
40
-1 208 384
-590 377
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
841 250
44
Погашення субординованого боргу
25
0
0
45
Емісія звичайних акцій
26
0
500 000
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
-10
-17
51
Інші виплати акціонерам, окрім дивідендів
26, 27
0
0
Чисті грошові кошти, що отримані від фінансової
52
-10
1 341 233
діяльності/(використані у фінансовій діяльності)
Вплив змін обмінного курсу на грошові кошти та їх
53
24 303
107 967
еквіваленти
Чистий приплив/(відплив) грошових коштів та їх
54
2 095 364
-487 949
еквівалентів
55
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок року
2 740 691
3 228 640
56
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець року
1, 4
4 836 055
2 740 691
Примітки: Рух грошових коштiв зменщено на суму обов"язкового резерву в НБУ.
р. 15.1. Чистий (прирiст)/зниження обов"язкового резерву банку в НБУ (примiтка 4) за 2010 рiк - (181561); за
2009 рiк - (374674).
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Керівник

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

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

Звіт про власний капітал
за 2010 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
11
12
13
13.1
13.2
13.3
14
15
16

Примітки

Належить акціонерам материнського
банку
резервні
та інші нерозпо
статут-н
фонди
ділений усьо
ий
банку
прибутго
капітал
(приміток
ка 27)
4
5
6
7
1 771 01 2 608 34 796 358 5 17
1
4
5 71
3
0
0
0
0

Частка
меншості

Усього
власного
капіталу

8
0

9
5 175 71
3

0

0

5 17
5 71
3
-6 42
1
-6 42
1
0

0

5 175 71
3

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

1 771 01
1

2 608 34
4

796 358

0

-6 421

0

9

0

-6 421

0

9

0

0

0

0

307 868

1 235

14

0

309 103

0

14

0
0

-1 235
0

1 235
0

27
32

0
0

0
-77 276

0
0

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

0

224 171

1 235

0

0

126 761

Усього доходів/(збитків), що визнані
за рік
Емісія акцій

0
500 000

1 015 94
1
0

-663 77
4
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

0
0
0
0
0

0
0
0
0
-25

2 271 01

3 624 28

132 559

6 02

0

6 027 85

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

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

26

26
26
26
44
35

17
17.1
17.2
18
18.1
18.2
19
19.1
19.2
20
21
22
23
24
25
26
27
27.1
27.2
27.3
28
29
30

попереднього року (залишок на 1
січня звітного року)
Скоригований залишок на початок
звітного року

1

5

2 271 01
1

3 624 28
5

132 559

0

0

0

0
0

0
-11 152

0
0

9

0

-11 152

0

9

0

0

0
14
14

27
32

7 85
5
6 02
7 85
5
0

5
0

6 027 85
5

0

0

0
0

0
-11 152

0

-11 152

0

0
-11 1
52
-11 1
52
0

0

0

-244

244

0

0

0

0
0
0

-244
0
0

244
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0

0
524 565

0
0

0
0

0
524 565

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

0

513 169

244

0
524
565
513
413

0

513 413

0

0

28 944

0

28 944

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

0

639 905

-97 548

0

542 357

26

0
0

0
0

0
0

28 9
44
542
357
0
0

0
0

0
0

26
26
26

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

2 271 01
1

4 264 19
0

34 986

Коригування
Зміна облікової політики
Виправлення помилок
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

35

6 57
0
6 570 18
0 18
7
7
Примітки: 10.1. Розподiл прибутку до резервних фондiв: за 2009 рiк - 791 770 тис. грн.; за 2010 рiк - (126736)
тис. грн.
Керівник

Суфтiна Т. В. (044) 528-85-60
(прізвище виконавця, номер телефону)

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

Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів
фінансової звітності
Рiчний звiт за 2010 рiк
Укрсоцбанк з першого погляду
Звiт про прибутки та збитки (млн. грн.):
1. Чистий процентний дохiд: 2,515 (2010); 2,786 (2009); -9.7% (+/-)
2. Чистий дохiд вiд зборiв i комiсiй: 484 (2010);
525 (2009); -7.9% (+/-)
3. Чистий дохiд вiд торгових операцiй: 83 (2010); 236 (2009); -64.8% (+/-)
4. Операцiйнi доходи: 3,082 (2010); 3,547 (2009); -13.1% (+/-)
5. Операцiйнi витрати: (1,248) (2010); (1,139) (2009); 9.6% (+/-)
6. Операцiйний прибуток: 1,835 (2010); 2,408 (2009); -23.8% (+/-)
7. Збитки вiд зменшення корисностi:
(1,671) (2010); (2,169) (2009);
8. Прибуток до оподаткування: 165 (2010); 241 (2009); -31.8% (+/-)
9. Чистий прибуток: 113 (2010); 174 (2009); -35.0% (+/-).

-23.0% (+/-)

Показники обсягiв (млн. грн.):
1. Усього активiв:
41,378 (2010); 43,082 (2009); -4.0% (+/-)
2. Кредити та дебiторська заборгованiсть клiєнтiв: 30,882 (2010); 35,926 (2009); -14.0% (+/-)
3. Депозити клiєнтiв: 15,309 (2010); 12,335 (2009); 24.1% (+/-)
4. Власний капiтал: 6,432 (2010); 5,809 (2009); 10.7% (+/-)
5. Активи, зваженi на ризик: 32,380 (2010); 33,831 (2009); -4.3% (+/-).
Ключовi показники (%):
1. Прибутковiсть власного капiталу пiсля оподаткування: 1.8 (2010); 3.2 (2009)
2. Вiдношення витрат до доходiв: 41 (2010); 32 (2009)
3. Вiдношення ризику до накопиченого нерозподiленого прибутку: 66 (2010); 78 (2009)
4. Вартiсть ризику (вiдношення витрат на формування резервiв до середнього обсягу кредитування): 5.00
(2010); 5.51 (2009)
5. Коефiцiєнт достатностi сукупного капiталу з урахуванням усiх ризикiв: 25.17 (2010); 22.68 (2009)
6. Коефiцiєнт достатностi капiталу I рiвня з урахуванням усiх ризикiв: 12.86 (2010); 12.32 (2009)
.
Операцiйна статистика:
1. Кiлькiсть працiвникiв: 7 535 (2010); 7 964 (2009); -5.4% (+/-)
2. Фiлiї та вiддiлення: 443 (2010); 442 (2009)
3. Банкомати: 1 144 (2010);1 113 (2009).
Змiст
Вступ
Звернення Вiллiбальда Чернко, Голови Спостережної ради
Звернення Бориса Тимонькiна, Голови Правлiння
Стратегiя i результати
Розвиток i стратегiя ПАТ "Укрсоцбанк"
Центр роздрiбного бiзнесу
Центр корпоративного бiзнесу
Управлiння персоналом
Розвиток персоналу
Соцiальна вiдповiдальнiсть
Аналiз дiяльностi Банку
Макроекономiчне та банкiвське середовище в Українi в 2010 роцi
Укрсоцбанк у 2010 роцi - загальний огляд
Динамiка доходiв та витрат
Динамiка балансу
Перспективи розвитку
Консолiдована фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена згiдно з МСФЗ
Консолiдований звiт про прибутки та збитки ПАТ "Укрсоцбанк"
Консолiдований звiт про сукупний прибуток ПАТ "Укрсоцбанк"

Консолiдований звiт про фiнансовий стан ПАТ "Укрсоцбанк"
Консолiдований звiт про рух грошових коштiв ПАТ "Укрсоцбанк"
Консолiдований звiт про змiни у власному капiталi ПАТ "Укрсоцбанк"
Примiтки до консолiдованої фiнансової звiтностi ПАТ "Укрсоцбанк"
Заява керiвництва щодо Рiчного звiту
Висновок незалежних аудиторiв
Додаткова iнформацiя
Вступ
Звернення Вiллiбальда Чернко, Голови Спостережної ради
Звернення Бориса Тимонькiна, Голови Правлiння
Звернення Голови Спостережної Ради
Шановнi панi та панове,
Шановнi акцiонери,
Вiд iменi всiх членiв Спостережної Ради я хотiв би представити рiчний звiт ПАТ "Укрсоцбанк" за 2010
рiк разом з консолiдованим фiнансовим звiтом за мiжнародними стандартами облiку, аудит якого був
проведений уповноваженими зовнiшнiми аудиторами ПрАТ "КПМГ Аудит".
Протягом 2010 року Україна переживала поступове економiчне вiдновлення пiсля значних негативних
наслiдкiв свiтової фiнансової кризи. У 2009 роцi зменшення ВВП досягло рекордного показника 15.1%, а у 2010
роцi ВВП зрiс на 4.2%. Хоча ситуацiя в українському банкiвському секторi та його рентабельнiсть помiтно
покращились, 2010 рiк завершився чистим збитком сектора на суму 13 мiльярдiв гривень. У 2010 роцi однiєю з
найважливiших цiлей для банкiв, якi найбiльше постраждали вiд кризи у країнах Центральної та Схiдної
Європи, було повернення та посилення довiри з боку клiєнтiв. Значне надходження депозитiв протягом усього
2010 року продемонструвало пiдтримку Укрсоцбанку з боку клiєнтiв, представника мiжнародного лiдера
UniCredit в Українi. В умовах вiдносної стабiлiзацiї зовнiшнього середовища Укрсоцбанк отримав можливiсть
поступово спрямовувати свої зусилля на розвиток нового бiзнесу, хоча робота над наслiдками кризи
залишається, звичайно, найважливiшою задачею.
Станом на 31 грудня 2010р. статутний капiтал ПАТ "Укрсоцбанк" становить 1,270 мiльйонiв гривень.
Кiлькiсть акцiонерiв Банку сягає 15 тисяч.
У 2010 роцi Спостережна рада виконувала всi обов'язки, передбаченi законодавством України та
внутрiшнiми нормативами Банку. Протягом звiтного року Спостережна рада регулярно консультувалась з
Правлiнням. На п'яти засiданнях, проведених протягом звiтного року, Спостережна рада була повнiстю
поiнформована про дiяльнiсть та стратегiю Банку. Завдяки звiтам Фiнансового блоку та Блоку управлiння
ризиками, а також звiтам Служби внутрiшнього аудиту ми отримали всебiчну i повну iнформацiю про вагомi
змiни у дiяльностi Укрсоцбанку. Усi питання, якi подавались на розгляд, були обговоренi i врегульованi.
Спостережна рада також розглянула подальшi рекомендацiї та висновки, розробленi Службою внутрiшнього
аудиту.
Важливi кроки було зроблено у стратегiчному напрямi Групи. Федерiко Гiдзонi, Роберто Нiкастро та
Паоло Фiорентiно, виходячи з Мiсiї та Цiнностей Групи, сформулювали основнi принципи стратегiї на наступнi
п'ять рокiв. Кожний пiдроздiл Групи отримав iндивiдуальнi положення з урахуванням особливостей
регiональної диверсифiкацiї та кон'юнктури ринку.
У цьому роцi Спостережна рада затвердила низку змiн у складi Правлiння Укрсоцбанку. З квiтня 2010
року Джакомо Волпi обiйняв посаду Фiнансового директора, замiсть Гаральда Вертнега. У травнi того ж року
Директором Центру корпоративного бiзнесу був призначений Сергiй Козаченко. У листопадi пан Грацiано
Камелi перейняв посаду Генерального менеджера вiд Джаннi Франко Папа, який у свою чергу став Керiвником
пiдроздiлу Центральної та Схiдної Європи. Я хотiв би висловити подяку усiм колегам за їх плiдну роботу та
визначнi досягнення i побажати новому складу Правлiння подальшого стабiльного успiху в цей непростий
перiод.
I на завершення я хотiв би подякувати нашим акцiонерам за їх довiру, Правлiнню i працiвникам за їх
зусилля у подоланнi наслiдкiв кризи. Я впевнений у тому, що наступний рiк зробить нас ще сильнiшими, адже
отриманий новий досвiд дозволить нам вдосконалювати якiсть наших послуг для наших шановних клiєнтiв i
акцiонерiв.
З повагою,
Вiллiбальд Чернко

Голова Спостережної ради ПАТ "Укрсоцбанк"
Звернення Голови Правлiння
Шановнi акцiонери, клiєнти i партнери,
2010 рiк був визначним роком в iсторiї Укрсоцбанку - ми вiдсвяткували наше двадцятирiччя. За 20 рокiв
ефективної роботи Укрсоцбанк не тiльки подолав усi випробовування, пов'язанi зi становленням української
економiки (особливо на початку її формування), витримав глибоку фiнансову кризу, але й змiг стати надiйним
партнером для своїх клiєнтiв. Наш Банк - це банк, який завжди сумлiнно виконував i виконує всi зобов'язання
перед клiєнтами, персоналом, державою та суспiльством.
Для банкiвської системи України 2010 рiк був роком вiдновлення пiсля стресу, викликаного
несприятливою ситуацiєю на свiтових фiнансових ринках.
Ресурсна база українських банкiв покращилась завдяки притоку депозитних коштiв протягом 2010 року i
вiдновила свiй рiвень до докризового показника. Однак на роботу банкiвської системи ще мають сильний вплив
такi фактори, як погiршення якостi активiв, сповiльнення процесу кредитування та зниження попиту на
банкiвськi послуги.
Покращення якостi активiв залишається основним питанням для всiх українських банкiв. Рiвень
проблемних кредитiв та, вiдповiдно, обсяги необхiдних пiд них резервiв досягли свого найвищого рiвня у 2010
роцi.
Хоча на операцiйнi результати Укрсоцбанку негативно вплинули все ще високi резерви пiд
заборгованiсть за кредитами, ми змогли заробити у 2010 роцi чистий прибуток у розмiрi 113 мiльйонiв гривень.
Рiвень капiталу Укрсоцбанку є достатнiм, про що свiдчать результати стрес-тестування, проведеного на
вимогу Нацiонального банку України у 2010 роцi. На 31 грудня 2010р. ми знов змiцнили капiталiзацiю Банку:
загальний коефiцiєнт достатностi капiталу становить 25.17%, коефiцiєнт достатностi капiталу I рiвня становить
12.86% (згiдно зi стандартами Базель I).
Протягом двох останнiх рокiв в Укрсоцбанку вiдбулись значнi змiни: була проведена внутрiшня
реорганiзацiя, централiзацiя багатьох процесiв, було введено новi правила, полiтики, практики, процедури та
вiдповiднi стандарти Групи UniCredit . Вважається, що вже зараз серед українських банкiв Укрсоцбанк має одну
з найбiльш ефективних органiзацiйних структур. У 2010 роцi, незважаючи на складну ситуацiю, зусилля Банку
були спрямованi на виконання стратегiчних задач. Ми, зокрема:
- Зосередили увагу на подальшому укрiпленнi клiєнтської депозитної бази, в результатi чого депозитний
портфель зрiс на 24%;
- Зосередили зусилля на покращеннi якостi активiв та посилили як процес реструктуризацiї, так i процес
досудового стягнення заборгованостi;
- Вiдновили кредитування великих мiжнародних компанiй, якi працюють у секторах, орiєнтованих на
експорт;
- Продовжили централiзацiю дiяльностi бек-офiсу у рамках проекту реорганiзацiї.
Ми розпочали проект впровадження нової банкiвської системи з подальшою централiзацiєю дiяльностi та
оптимiзацiєю органiзацiї процесiв. Введення iнтегрованої системи планування ресурсiв пiдприємства, а також
полiтика жорсткого контролю витрат, яка ?рунтується на найкращих практиках Групи, дозволять пiдтримувати
коефiцiєнт вiдношення затрат до доходiв на досконалому рiвнi протягом наступних рокiв.
На завершення я хотiв би подякувати акцiонерам, клiєнтам та партнерам Банку за довiру i пiдтримку. Я
також хочу висловити подяку нашим колегам за їх професiоналiзм i вiдданiсть, i побажати їм успiхiв у
досягненнi нових цiлей в 2011 роцi.
З повагою,
Борис Тимонькiн
Голова Правлiння ПАТ "Укрсоцбанк"
Стратегiя i результати
Розвиток та стратегiя ПАТ "Укрсоцбанк"
Центр роздрiбного бiзнесу
Центр корпоративного бiзнесу
Розвиток та стратегiя ПАТ "Укрсоцбанк"

Протягом двадцяти рокiв свого iснування Укрсоцбанк постiйно розвивався, успiшно адаптуючись до
мiнливого зовнiшнього середовища. Ставши членом Групи UniCredit, Банк отримав багато переваг,
дотримуючись при цьому своїх стратегiчних цiлей. Серед переваг i оптимiзована структуру бiзнесу, i зважена
полiтика управлiння ризиками, i ефективне управлiння затратами.
У 2010 роцi Fitch Ratings присвоїв Укрсоцбанку наступнi рейтинги: довгостроковий рейтинг в iноземнiй
валютi - B, короткостроковий рейтинг в iноземнiй валютi - B, довгостроковий рейтинг у нацiональнiй валютi B+, рейтинг за нацiональною шкалою - AAA(ukr), iндивiдуальний рейтинг - E, рейтинг пiдтримки 4,суверенний рейтинг банку - В. Прогноз рейтингу - стабiльний.
Щоб задовольнити потреби кожного клiєнта, Укрсоцбанк надає широкий спектр банкiвських продуктiв та
послуг. Банк напрацював велику i рiзноманiтну клiєнтську базу, яка включає:
- близько 3.1 мiльйона фiзичних осiб та понад 1000 приватних клiєнтiв;
- понад 175 тисяч малих пiдприємств;
- 4700 великих та середнiх компанiй.
Хоча протягом 2010 року середовище та умови здiйснення дiяльностi в Українi залишались досить
складними, результати роботи Укрсоцбанку були хорошими. Банк зберiг довiру своїх клiєнтiв i свою позицiю на
ринку.
Загальна сума активiв Укрсоцбанку становить 41.4 мiльярда гривень, що дозволяє йому посiдати 6 мiсце
серед 176 українських банкiв, а також:
- 6 мiсце за обсягом кредитiв клiєнтiв, маючи 3.3% ринку кредитування юридичних осiб та 9.5% ринку
кредитування фiзичних осiб;
- 7 мiсце за обсягом клiєнтських депозитiв, маючи 3.3% ринку депозитiв, залучених вiд юридичних осiб
та 3.6% ринку депозитiв, залучених вiд фiзичних осiб.
Протягом року ресурсна база українських банкiв покращилася завдяки притоку депозитних коштiв у
банкiвську систему, в результатi обсяг депозитної бази повернувся до докризового рiвня. Збiльшення портфелю
клiєнтських депозитiв було однiєю з основних задач комерцiйної дiяльностi Банку на 2010 рiк. Банк досяг її,
збiльшивши депозити клiєнтiв на 24%, утримуючи 3.5% ринку на кiнець 2010 року.
Завдяки бiзнес-моделi, орiєнтованiй на потреби клiєнтiв та взаємовигiдним умовам спiвпрацi, основаним
на принципах кращої свiтової практики, Укрсоцбанк є однiєю з небагатьох фiнансових установ на українському
ринку, яка залишалась прибутковою протягом трьох рокiв кризи. За 2010 рiк Укрсоцбанк отримав чистий
прибуток у розмiрi 113 мiльйонiв гривень.
Протягом перiоду поступового вiдновлення української економiки i, зокрема, фiнансового ринку головнi
зусилля Банку у 2010 роцi були спрямованi на вдосконалення операцiйної ефективностi завдяки:
- вибiрковому кредитуванню та вiдмови вiд секторiв, яким притаманний високий рiвень ризику;
- розвитку комiсiйних послуг;
- посиленню монiторингу якостi активiв;
- оптимiзацiї та укрiпленню систем IТ;
- навчанню, перерозподiлу та пiдбору нового персоналу.
Основнi стратегiчнi проекти 2010 року
У 2010 роцi Укрсоцбанк продовжував глобальний процес трансформацiї, який розпочався у 1 кварталi
2008 року. Пiсля об'єднання 27 регiонiв у 7 макрорегiонiв, яке було успiшно завершене у 2009 роцi, Укрсоцбанк
почав впроваджувати у 2010 роцi нову централiзовану головну IT систему банку i продовжив пiдвищувати
ефективнiсть своєї мережi вiддiлень.
-- Нова централiзована головна IT система Банку
Впровадження в Укрсоцбанку системи FlexCube продовжується i залишається головним проектом.
Завершення проекту дозволить управляти операцiйною дiяльнiстю Банку централiзовано у Головному офiсi, при
цьому вiддiлення зможуть зосередити свою дiяльнiсть виключно на обслуговуваннi клiєнтiв.
FlexCube - це повнiстю централiзована система, функцiональнiсть якої дозволяє вести всю комерцiйну
дiяльнiсть банку. Основною перевагою буде створення єдиної бази клiєнтiв, рахункiв та операцiй, що дозволить
обслуговувати клiєнтiв незалежно вiд мiсця розташування вiддiлення, до якого вони належать.
Ще однiєю важливою характеристикою нової системи є те, що вона надає можливiсть визначати за
введеними параметрами усi види продуктiв i проведенi операцiї, i не потребує розробки додаткових програм,
якi часто вимагають значних затрат часу, що в свою чергу дозволить прискорити процес впровадження нових
продуктiв та їх виходу на ринок.
Процес iнтеграцiї FlexCube (послiдовна мiграцiя даних кожного макрорегiону та повний перехiд на
експлуатацiю FlexCube ) розпочався у травнi 2010 року з Головного офiсу. У 2010 роцi Хмельницький був

першим iз семи регiонiв, у якому була проведена мiграцiя нової головної системи Банку. До середини 2011 року
нова система IТ буде впроваджена у всiх регiонах.
Звичайно, що абсолютно нова головна система банку вимагає ретельної пiдготовки майбутнiх
користувачiв. У зв'язку з цим у всiх макрорегiонах заздалегiдь проводиться навчання персоналу, яке включає
безпосередню практику на робочих мiсцях, комп'ютернi класи, навчання та тестування в режимi "онлайн",
надання електронних iнструкцiй задовго до переходу на експлуатацiю системи.
Впровадження проекту FlexCube, з подальшою централiзацiєю функцiй та оптимiзацiєю процесiв, завдяки
введенню iнтегрованої системи планування ресурсiв пiдприємства, а також жорстка полiтика управлiння
витратами, яка ?рунтується на найкращiй практицi Групи UniCredit, дозволять пiдтримувати коефiцiєнт
вiдношення затрат до доходiв на досконалому рiвнi протягом наступних рокiв.
-- Оптимiзацiя органiзацiйної структури Банку та вiдповiднiсть стандартам Групи UniCredit;
У 2010 роцi органiзацiйна структура Банку ще бiльше наблизилась до стандартiв Групи, одночасно
вiдповiдаючи нормативно-правовим вимогам України. Починаючи з 2008 року у Банку було впроваджено понад
100 правил i полiтик Групи.
У Центрi роздрiбного бiзнесу та у Блоцi управлiння ризиками була проведена повна реорганiзацiя,
спрямована на покращення обслуговування клiєнтiв, пiдвищення ефективностi та продуктивностi роботи. I
знову модель Групи була вiдправною точкою у процесi реорганiзацiї, її лише трохи адаптували, зважаючи на
українськi особливостi.
Пiсля загальної реорганiзацiї Банку у 2008 та 2009 роках, був проведений поглиблений аналiз внутрiшнiх
операцiйних процесiв. У результатi аналiзу були скорегованi посадовi iнструкцiй та внутрiшнi розпорядки. До
кiнця року 80% працiвникiв Банку отримали новi посадовi iнструкцiї, якi вiдповiдають Global Job Model Групи
UniCredit, а також були виданi новi Правила управлiння операцiйним ризиком для всiх департаментiв i
пiдроздiлiв.
У другiй половинi 2010 року була введена в експлуатацiю Система електронного документообiгу.
Основною метою системи є використання електронних архiвiв та електронного дiловодства, що дозволяє
зменшити обсяг паперових документiв та прискорити процеси обробки та обiгу документiв мiж рiзними
департаментами Банку.
Для максимального наближення Банку до стандартiв Групи UniCredit були розпочатi й iншi проекти,
зокрема: впровадження Febo (Iнструмент Групи UniCredit для андерайтингу фiзичних осiб), GEMO (Iнструмент
Групи UniCredit для адмiнiстрування процесу досудового стягнення заборгованостi) та Hyperion (програма для
складання та контролю бюджету Банку).
-- Впровадження вимог Базель II
Укрсоцбанк є одним з перших банкiв в Українi, який, починаючи з лютого 2010 року, звiтує згiдно iз
стандартiв Базель II на додаток до стандартiв Базель I, якi було застосовано також i в даному звiтi для
забезпечення єдиної порiвняльної бази.
Найбiльш важливою iнновацiєю, пов'язаною iз запровадженням стандартiв Базель II, є бiльш точний
розрахунок активiв, зважених на ризик на основi кiлькiсних оцiнок; широке коло iнструментiв, здатних
розпiзнати i зменшити можливi кредитнi ризики; новi вимоги щодо достатностi капiталу з боку операцiйного
ризику, посилення ролi наглядових органiв та доступ до всебiчної iнформацiї.
Укрсоцбанк розпочав проект Базель II на початку 2008 року i залучив до цього проекту близько 50
фахiвцiв у рiзних сферах i на рiзних етапах його впровадження.
У рамках проекту Pillar II, який встановлює основнi пiдходи до процесу оцiнки адекватностi власного
капiталу, були розробленi i затвердженi українськi варiанти таких документiв: Методологiя стрес-тестування
лiквiдностi, Посiбник з управлiння капiталом, Полiтика лiквiдностi Групи, Кредитна стратегiя, Процес оцiнки
адекватностi внутрiшнього капiталу (ICAAP), Ризик фiнансового iнвестування та Керiвництво щодо управлiння
ризиками Групи. Згiдно з вимогами Групи UniCredit, Банк щорiчно готує i Правлiння затверджує ICAAP Регуляторний звiт для ПАТ "Укрсоцбанк".
З метою зменшення операцiйного ризику, особлива увага придiлялась системi внутрiшнього контролю:
був проведений огляд засобiв контролю кредитного процесу першого i другого рiвня, i недолiки, виявленi в
результатi цього огляду, протягом 2010 року були поступово усуненi. Крiм того, з метою зниження ризику
шахрайства, були вдосконаленi засоби контролю за процесами.
Головнi цiлi розвитку i стратегiчнi цiлi на 2011 рiк
У кiнцi 2010 року Рада директорiв UniCredit затвердила керiвнi принципи стратегiї розвитку Групи, якi

?рунтуються на таких чотирьох засадах:
- Пiдтвердження цiлiсної стратегiчної платформи Групи, яка є унiкальною в Європi;
- Посилення мiжнародного позицiонування, орiєнтоване на покращення обслуговування клiєнтiв та
розширення територiальної присутностi;
- Активне управлiння розподiлом активiв на користь сфер, де очiкується найбiльша прибутковiсть;
- Вiдновлення прибутковостi та ефективностi; спрощення органiзацiйної структури.
Укрсоцбанк визначив такi ключовi стратегiчнi iнiцiативи в рамках керiвних принципiв стратегiї Групи:
-- Зосередження зусиль на побудовi мiцних вiдносин з клiєнтами
Корпоративний бiзнес буде зосереджений на розширеннi клiєнтської бази переважно за рахунок великих
та середнiх українських компанiй в обраних секторах економiки; за рахунок транснацiональних та мiжнародних
клiєнтiв; за рахунок посилення мiжнародних вiдносин та здiйснення зовнiшньоторговельних операцiй, завдяки
присутностi Групи у рiзних країнах.
Стратегiя роздрiбного бiзнесу спрямована на розвиток сегменту Приватного Банкiнгу i передбачає,
зокрема, заснування центрiв обслуговування клiєнтiв, де будуть пропонуватися спецiально розробленi для цього
сегменту продукти.
Усi напрями бiзнесу намагатимуться i надалi поєднувати полiтики зваженого управлiння ризиками i
контролю за витратами з незмiнним прагненням якнайкраще задовольнити потреби клiєнтiв.
--

Вiдновлення кредитування

У 2011 роцi Банк продовжить проводити свою вибiркову полiтику кредитування корпоративних клiєнтiв,
зосереджуючись, перш за все, на компанiях, дiяльнiсть яких оцiнюється з помiрним рiвнем ризику (мiжнароднi,
великi, середнi корпоративнi клiєнти). Також буде вiдновлено роздрiбне кредитування, при цьому головними
напрямками такого кредитування стануть кредити на придбання автомобiлiв та споживчi кредити на невеликi
суми.
-- Розширення дiапазону продуктiв та послуг
Корпоративний бiзнес зосередиться на транзакцiйних банкiвських послугах, таких як готiвковi
розрахунки, масовi платежi, документарний бiзнес, торгове фiнансування та iн.. Постiйний розвиток цих
продуктiв допоможе збiльшити доходи, не збiльшуючи обсяги процентних активiв. Ще однiєю сферою, на якiй
буде зосереджена увага в наступному роцi, буде збiльшення факторингових послуг з метою укрiплення позицiї
Банку у цiй сферi.
У сегментi Роздрiбного бiзнесу Банк планує зосередити головнi зусилля на змiцненнi системи управлiння
вiдносин з клiєнтами та проведеннi перехресних продаж, пропонуючи вiдповiднi продукти, вдосконалюючи
iснуючi процеси i розвиваючи канали розповсюдження та обслуговування клiєнтiв.
-- Покращення якостi активiв
Якiсть кредитiв та вiдповiднi заходи з реструктуризацiї/повернення кредитiв залишаються головним
питанням цiєї сфери. З метою запровадження ефективних процедур повернення простроченої заборгованостi,
банк буде впроваджувати спецiальну програму GEMO, єдину для всiєї Групи UniCredit. Укрсоцбанк продовжить
вдосконалювати процес монiторингу кредитних ризикiв загалом, i реструктуризованих кредитiв зокрема.
-- Подальше пiдвищення ефективностi та синергiя
Банк змiнює свою головну систему банку на Flexcube з метою покращення контролю внутрiшньої
дiяльностi i процесiв, але сама по собi система Flexcube не є достатнiм iнструментом для контролю
некомерцiйних видiв дiяльностi (бухгалтерського облiку, закупок, контролем за витратами). Саме з цiєї причини
Банк прийняв рiшення розпочати впровадження програми iнтегрованого планування ресурсiв пiдприємства
(ERP), розробленої компанiєю SAP. У 2011 роцi Укрсоцбанк введе чотири модуля ERP: Фiнансовий облiк,
Основнi засоби, Управлiння фондами та контроль витрат, Управлiння закупками та матерiалами. Таким чином
буде досягнуто централiзацiї та унiфiкацiї систем IТ, спрощення iснуючих бiзнес-процесiв та покращення
контролю за наявними ресурсами.
-- Об'єднання з УнiКредит Банк Україна

Одним з найважливiших проектiв, що розпочинається з 2011 року, є злиття двох українських банкiв, якi є
членами Групи UniCredit - Укрсоцбанку та УнiКредит Банк Україна. Ця iнтеграцiя створить єдину успiшну
компанiю i об'єднає два взаємодоповнюючих напрями бiзнес-дiяльностi.
Центр роздрiбного бiзнесу
У 2010 роцi Роздрiбний бiзнес був зосереджений на побудовi бази для вiдновлення своєї бiзнес-дiяльностi
пiсля закiнчення кризи. Надання клiєнтам iндивiдуальних послуг, пропозицiя надiйних та прибуткових
депозитiв, пiдтримка позичальникiв, у яких виникли тимчасовi труднощi - саме на цьому була зосереджена
дiяльнiсть усiєї мережi протягом року. В останнi мiсяцi року розпочалося вибiркове вiдновлення видачi кредитiв
на купiвлю автомобiлiв та оформлення кредитних карток. Спрямування зусиль на вдосконалення
обслуговування клiєнтiв та задоволення потреб клiєнтiв лишаються головними засадами розвитку бiзнесу.
У 2010 роцi структура Центру роздрiбного бiзнесу була адаптована до нових вимог та прагнень Банку.
Реорганiзацiя бiзнес-моделi у макрорегiонах (створення Дирекцiй маркетингу та партнерства), введення функцiї
Комерцiйних координаторiв з метою вдосконалення управлiння та посилення бiзнес-роботи усiєї мережi, разом
з оновленою структурою Центру роздрiбного бiзнесу у Головному офiсi дозволять Банку пiдвищити
прибутковiсть, покращити результати продаж та ефективнiсть у сферi обслуговування клiєнтiв.
У звiтному роцi були впровадженi новi схеми заохочення (основанi на щоквартальному комерцiйному
плануваннi та визначеннi цiлей) для усiх працiвникiв, залучених до продажiв (менеджери iз зв'язкiв з клiєнтами,
операцiонiсти, касири та менеджери вiддiлень). Також було вдосконалено процес управлiння клiєнтським
портфелем. Одним з основних iнструментiв досягнення встановлених цiлей була щоквартальна iнформацiя про
змiни до бюджету для кожного макрорегiону та кожного менеджеру iз зв'язкiв з клiєнтами.
Приватний банкiнг
У 2010 роцi субсегмент Приватного банкiнгу досяг поставлених цiлей. У вереснi 2010 року було вiдкрите
спецiальне вiддiлення у Києвi.
Наприкiнцi року клiєнтам Приватного банкiнгу був запропонований новий продукт- "Iнвестицiйний
депозит". Також була оформлена перша кредитна картка - Visa Infinite.
Для найбiльших клiєнтiв Приватного банкiнгу були органiзованi спецiальнi заходи (один з них святковий
обiд, присвячений 20-рiччю Укрсоцбанку). Також в рамках Групи i в тiснiй спiвпрацi з Центром корпоративного
бiзнесу було проведено ряд додаткових комерцiйних iнiцiатив.
Заможнi клiєнти
Для зростання бiзнесу Банку субсегмент Заможних клiєнтiв залишається одним iз цiльових. Завдяки
впровадженню нової моделi розподiлу портфелю, коли за кожним клiєнтом офiцiйно закрiплений менеджер,
було досягнуто кращого розумiння потреб клiєнтiв. Центр роздрiбного бiзнесу налагодив максимально тiснi
зв'язки зi своїми клiєнтами, надаючи належнi вiдповiдi на кожен запит клiєнтiв та пропонуючи передовi
додатковi послуги (такi як вiдкриття поточного рахунку, рахунку "Ощадний", карткового депозиту "Активний",
sms-банкiнг, Internet-банкiнг, SPO). Як наслiдок, протягом 2010 року поточнi рахунки заможних клiєнтiв
збiльшились на 66%, а депозити - на 15%.
Масовий ринок
Клiєнти субсегменту Масового ринку зробили важливий внесок у розвиток депозитного портфелю
бiзнесу.
Депозити клiєнтiв Масового ринку збiльшились на 55%, при цьому поточнi рахунки зросли на 39%, а
строковi депозити - бiльше нiж на 65%.
Цi досягнення стали можливими завдяки залученню зарплатних проектiв, новим депозитам "Активний"
та "Ювiлейний", постiйнiй рекламнiй пiдтримцi разом з численними стимулюючими кампанiями, зваженiй
цiновiй полiтицi та вдосконаленим програмам лояльностi клiєнтiв.
Iнiцiатива надання кредитних карток у субсегментi Масового ринку була добре сприйнята клiєнтами.
Протягом 2010 року Банк видав понад 26 тисяч кредитних карток та близько 13 тисяч карток за зарплатними
проектами.
Пiдприємства мiкро та малого бiзнесу
Протягом 2010 року кiлькiсть активних клiєнтiв ММБ збiльшилась бiльше нiж на 6.7%, при цьому
прослiдковувалась чiтка тенденцiя зростання кiлькостi саме пiдприємств малого бiзнесу (збiльшення бiльше нiж
на 18.6%, порiвняно iз зростанням на 2.8% серед клiєнтiв - пiдприємств мiкробiзнесу).
Активний розвиток та просування на ринку поточних рахункiв, на основi iмiджу банку-учаснику Групи
UniCredit, стали ключем до успiху. Пiдприємцям був запропонований спецiальний пакет з однойменною назвою
"Пiдприємець", п'ятий вид пакетiв у доповнення до численних спецiальних пропозицiй "поточний рахунок депозит", iснуючих для клiєнтiв ММБ. У результатi кiлькiсть депозитiв клiєнтiв ММБ зросла на 6.5%, у той час

як обсяг залучених депозитiв збiльшився на 19%.
Партнерськi програми та канали збуту
Укрсоцбанк має одну з найбiльших мереж в Українi, до якої входить 443 вiддiлення. Мережа банкоматiв
Укрсоцбанку налiчує 1144 одиниць.
З метою географiчного розширення послуг для своїх клiєнтiв, Банк пiдтримував процес об'єднання
мережi банкоматiв, одночасно розвиваючи свою власну мережу банкоматiв. На кiнець 2010 року єдина мережа
банкоматiв Укрсоцбанку та його партнерiв налiчувала 9097 одиниць. Доходи, отриманi вiд операцiй з
банкоматами, становлять понад 99 мiльйонiв гривень, включаючи доходи у розмiрi 8 мiльйонiв гривень вiд
операцiй з банкоматами мережi партнерiв Банку.
Продовжувався розвиток еквайрингового бiзнесу: кiлькiсть POS-термiналiв зросла на 18.6%. Разом з Visa
International та Master Card International Укрсоцбанк регулярно проводив кампанiї по стимулюванню торгового
обороту клiєнтiв. Як наслiдок, оборот грошових коштiв за платiжними картками зрiс на 54% порiвняно з 2009
роком.
У 2010 роцi було запропоновано нову Iнтернет-послугу для проведення миттєвих платежiв через
Iнтернет-сайт Банку. Таким чином можна оплачувати послуги мобiльного зв'язку, Iнтернет, телефонного зв'язку,
телебачення, а також сплачувати дистриб'юторським компанiям, наприклад Oriflame, Avon та Nu Skin. З початку
року було оброблено понад 800 тисяч таких операцiй на суму понад 65 мiльйонiв гривень.
Новi стратегiчнi пiдходи до розвитку альтернативних каналiв продажiв та оцiнка сегментiв ринкiв, на
яких присутнiй Банк - це тi заходи, якi тiльки стартували з метою пiдвищення комерцiйної ефективностi та
прибутковостi Укрсоцбанку.
Спiвробiтництво з вiдомими i надiйними партнерами є одним з прiоритетiв, який забезпечує розвиток
нових напрямiв бiзнесу у мережi: розвиток нових страхових продуктiв ("Сiмейний захист" - Страхування життя
- та туристичне страхування для власникiв карток премiум-класу) уже сьогоднi вирiзняє Укрсоцбанк серед
учасникiв ринку.
Центр корпоративного бiзнесу
Незважаючи на напружене макроекономiчне середовище, Укрсоцбанк зберiг 8-у позицiю за обсягом
кредитного i депозитного портфелiв в корпоративному секторi України. На 31 грудня 2010року Центр
корпоративного бiзнесу Укрсоцбанку обслуговував 4700 корпоративних клiєнтiв i продовжував надавати
фiнансування тим клiєнтам, якi, незважаючи на кризу, змогли виконувати свої зобов'язання i активно
спiвпрацювати з Банком.
Великi корпоративнi клiєнти
Протягом 2010 року Департамент великих корпоративних клiєнтiв зосередив свою увагу на усестороннiх
взаємовiдносинах в обслуговуваннi клiєнтiв, не обмежуючись виключно залученням депозитiв чи
обслуговуванням лише кредитних операцiй. Найпершою i найбiльшою конкурентною перевагою, яку пропонує
Департамент великих корпоративних клiєнтiв, є надiйний механiзм надання широкого дiапазону банкiвських
послуг, починаючи з послуг готiвкових розрахункiв, депозитних операцiй, факторингу, комплексного
фiнансування, зарплатних проектiв на основi Visa International (VI) чи Master Card (MC), а також впровадження
структурованого фiнансування.
Iншим важливим напрямком у роботi Департаменту великих корпоративних клiєнтiв було вiдкриття у
другому пiврiччi 2010 року вiддiлу сiльськогосподарських клiєнтiв. За допомогою цього нового вiддiлу
Департамент великих корпоративних клiєнтiв успiшно запровадив послуги преекспортного та структурованого
фiнансування для iснуючих клiєнтiв та нещодавно залучених провiдних компанiй на ринку.
Департамент великих корпоративних клiєнтiв розробляє механiзм, згiдно якого великi українськi
промислово-фiнансовi групи змогли б кредитуватися та отримувати iншi банкiвськi послуги через всю мережу
банкiв Групи UniCredit по всьому свiту.
У даний час Департамент великих корпоративних клiєнтiв зосереджує свою роботу на збiльшеннi частки
продуктiв структурованого фiнансування, якi надаються великим експортерам у галузi сiльського господарства,
металургiйнiй галузi та галузi машинобудування. Ще однiєю стратегiчною задачею є залучення великих
українських виробникiв харчових продуктiв та напоїв.
У 2010 роцi Департамент обслуговував 870 українських корпоративних клiєнтiв, на яких припадає 63%
загального обсягу кредитного портфелю корпоративних клiєнтiв Банку.
Мiжнароднi корпоративнi клiєнти
Департамент мiжнародних клiєнтiв повнiстю укомплектований менеджерами зi зв'язкiв з клiєнтами (RM),
якi мають високу мотивацiю, володiють iноземними мовами та отримали хорошу освiту. Начальник

департаменту володiє значним мiжнародним досвiдом роботи, працював у США, Європi та Азiї. Головним
чином Департамент займається наступними питаннями:
- робота з транснацiональними i мiжнародними компанiями, якi вже є клiєнтами Банку або є
потенцiйними клiєнтами, на основi централiзованої моделi обслуговування;
пiдтримання вiдносин з комерцiйними/бiзнес департаментами iноземних посольств та
Торгово-промисловими палатами в Українi;
- забезпечення активного управлiння вiдносинами з клiєнтами, а також надання всебiчної допомоги та
консультацiйних послуг тим транснацiональним та мiжнародним компанiям, якi зацiкавленi в iнвестуваннi в
Україну;
- сприяння бiзнесу мiж українськими корпорацiями та мiжнародними компанiями, присутнiми на
ключових ринках UniCredit;
- виконання функцiй власника процесу з транскордонного управлiння бiзнесом (CBBM).
Починаючи з 4 кварталу 2010 року, пiдтримку RMs надає окремий пiдроздiл, спецiально призначений для
обслуговування клiєнтiв (CS).
Перший повний рiк роботи Департаменту мiжнародних клiєнтiв був вiдзначений, незважаючи на складну
ринкову ситуацiю та значнi коливання процентних ставок, дуже хорошими результатами як у планi залучення
нових клiєнтiв, так i в планi обслуговування iснуючих клiєнтiв. Серед проданих продуктiв варто зазначити
розрахунково-касове обслуговування, що в результатi збiльшило рiвень депозитної бази сегменту у чотири рази.
В другому пiврiччi основними продуктами були кредити на придбання активiв в Українi або кредити на
поповнення оборотного капiталу.
Середнi корпоративнi клiєнти
У першому пiврiччi 2010 року робота Департаменту середнiх корпоративних клiєнтiв була зосереджена
на утриманнi iснуючих клiєнтiв, а у другому пiврiччi - на залученнi нових. З метою вдосконалення
обслуговування клiєнтiв усi процеси були зосередженi в одному бiзнес-департаментi з чiтким розмежуванням
обов'язкiв мiж Головним офiсом i макрорегiонами.
Департамент середнiх корпоративних клiєнтiв, разом з Департаментом GTB, органiзував довгострокове
фiнансування капiтальних витрат у формi акредитивiв з вiдстрочкою платежiв на три роки та пiлотний
самоокупний проект однорiчної вiдновлюваної кредитної лiнiї для пiдприємств.
Зважаючи на широкий дiапазон послуг для середнiх корпоративних клiєнтiв, були суттєво вдосконаленi
процеси прийняття рiшень i в Головному офiсi були призначенi спецiальнi менеджери iз зв'язкiв з клiєнтами. В
результатi усiх вдосконалень очiкується значне зростання кiлькостi нових угод у 2011 роцi.
Глобальнi транзакцiйнi послуги (GTB)
З метою надання всебiчної пiдтримки нашим корпоративним клiєнтам та для задоволення їх потреб у
транзакцiйних послугах та торговому фiнансуваннi, UniCredit заснувала глобальний бiзнес-пiдроздiл, який
нараховує понад 2300 фахiвцiв у сферi глобального транзакцiйного банкiнгу, що працюють у рiзних країнах
свiту.
GTB пропонує диверсифiкованi послуги, якi вже добре себе зарекомендували: управлiння грошовими
коштами, електронний банкiнг, документарнi операцiї, торгове фiнансування, включаючи структуроване
торгове та експортне фiнансування, та кореспондентськi вiдносини.
Укрсоцбанк є одним iз провiдних банкiв, якi надають послуги з управлiння грошовими коштами в
Українi. Банк надає високоякiснi послуги у всiх сегментах корпоративного бiзнесу, включаючи надання послуг,
адаптованих до потреб конкретних клiєнтiв, активна участь у локальних та мiжнародних тендерах по залученню
найбiльших клiєнтiв (RFp процедури) та виконання функцiї "єдиної точки обробки запитiв iноземних структур
щодо продуктiв Cash management".
Послуги з проведення документарних операцiй та з торгового фiнансування включають повний перелiк
продуктiв, починаючи з таких класичних продуктiв та послуг, як надання гарантiй, контр-гарантiй,
документарних акредитивiв, резервних акредитивiв, авiзування гарантiй, акредитивiв та їх супроводження, i
закiнчуючи iндивiдуальними рiшеннями, розробленими з врахуванням специфiчних потреб конкретних клiєнтiв,
такими як структуроване торгове та експортне фiнансування, постiмпортне та постекспортне фiнансування, та
iн..
Експерти з питань структурованого торгового та експортного фiнансування (STEF) надають
спецiалiзовану пiдтримку у фiнансуваннi зовнiшньоторговельних угод, а також у структуруваннi складних
торгових контрактiв. Напрямок STEF використовує всi переваги експортного фiнансування, фiнансування
торгiвельних операцiй та дебiторської заборгованостi. Експортне фiнансування є довгостроковим
фiнансуванням з використанням пiдходiв щодо мiнiмiзацiї ризикiв. Фiнансування торгiвельних операцiй
супроводжується здiйсненням постiйного контролю за товарними та грошовими потоками. Фiнансування
дебiторської заборгованостi є дiєвим iнструментом, призначеним для постачальникiв, що дозволяє пiдтримувати

лiквiднiсть на достатньому рiвнi та забезпечує гнучкiсть у вiдносинах з покупцями.
Як член однiєї з найбiльших у Європi банкiвських груп, Укрсоцбанк пропонує клiєнтам оптимальнi схеми
та конкурентоспроможнi цiни на документарнi операцiї та операцiї з торгового фiнансування.
З метою надання оптимальних транзакцiйних послуг, Департамент GTB має кореспондентськi рахунки у
60 банках, серед яких провiднi українськi, європейськi та американськi банки.
За наданi клiєнтам iнновацiйнi послуги журнал Global Finance визнав Укрсоцбанк найкращим банком з
торгового фiнансування (Best Trade Finance Bank) в Українi на 2011 рiк. Група UniCredit, також, була
номiнована на звання Best Trade Finance Bank у Центральнiй та Схiднiй Європi за 2011 рiк. Журнал Global
Finance, за пiдтримки галузевих аналiтикiв, керiвникiв корпорацiй та технологiчних експертiв, визначив
найкращi банки з торгового фiнансування у 71 країнi чи регiонi. Критерiями вiдбору переможцiв були обсяги
операцiй, комплексний пiдхiд, якiсть обслуговування клiєнтiв, конкурентнi цiни та iнновацiйнi технологiї.
Департамент спецiалiзованого фiнансування
Департамент спецiалiзованого фiнансування був створений у кiнцi 2008 року i об'єднав функцiї
Управлiння спецiалiзованого кредитування i Управлiння фiнансування нерухомостi. Дiяльнiсть департаменту
спрямована на розвиток нового бiзнесу, що забезпечує органiзацiю, структуризацiю, виконання та монiторинг
нестандартних кредитних рiшень. Департамент, також, створює i керує iснуючим портфелем проектiв з
фiнансування нерухомостi.
Факторинг
Оскiльки вплив кризи на господарську дiяльнiсть почав слабшати у другому пiврiччi 2010 року,
Департамент факторингу Укрсоцбанку був одним з перших на ринку, який вiдновив свою дiяльнiсть.
Характерними рисами цього перiоду, порiвняно з першим пiврiччям були такi:
- збiльшення переуступленої дебiторської заборгованостi на 24%;
- збiльшення оброблених документiв на 14%;
- збiльшення обсягiв фiнансування вiд факторингу на 13%.
Мiжнародний факторинговий бiзнес Банку, загалом, достроково виконав квалiфiкацiйний стандарт FCI
(Мiжнародна факторингова асоцiацiя) щодо обсягiв фiнансування; вимоги цього стандарту було перевиконано
на 17% на кiнець 2010 року. Щорiчне зростання оброблених сум дебiторської заборгованостi досягло 120%.
За операцiями з внутрiшнього факторингу сума обробленої дебiторської заборгованостi у 2010 роцi
перевищила 1 мiльярд гривень, а платежi, отриманi вiд дебiторiв, досягли майже 1,2 мiльярда гривень.
Жоден з пiдроздiлiв внутрiшнього та мiжнародного факторингу не мав простроченої заборгованостi у
2010 роцi.
Управлiння персоналом
Розвиток персоналу
Соцiальна вiдповiдальнiсть
Розвиток персоналу
Укрсоцбанк як частина мiжнародної фiнансової Групи UniCredit, придiляє особливу увагу управлiнню
персоналом. Банк сприяє реалiзацiї потенцiалу своїх працiвникiв, створює належнi умови працi та пiдтримує
корпоративну культуру вiдповiдно до цiнностей Групи.
У 2010 роцi органiзацiйна структура Департаменту персоналу зазнала незначних змiн, а саме був
створений пiдроздiл Бiзнес-партнерiв. Основною метою цього пiдроздiлу є пiдвищення ефективностi процесiв
управлiння персоналом, забезпечення пiдтримки керiвництва Банку у вiдповiдних питаннях та впровадження
стратегiй управлiння персоналом, якi вiдповiдають потребам бiзнесу. Кожен бiзнес-пiдроздiл має свого
Бiзнес-партнера, до якого працiвники можуть звертатись з будь-якими питаннями або по допомогу. Тiсний
взаємозв'язок з бiзнес-пiдроздiлами дозволив краще розумiти та врештi решт знаходити швидкi рiшення
основних проблем i питань, якi стосуються працiвникiв Банку у рiзних аспектах роботи.
Маючи на метi покращення результатiв роботи та пiдвищення мотивацiї спiвробiтникiв, Укрсоцбанк
розпочав впровадження низки заохочувальних заходiв. У 2010 роцi Банк запустив пiлотнi схеми стимулювання
для Центрiв роздрiбного та корпоративного бiзнесiв; здiйснював монiторинг досягнення результатiв як в цiлому
бiзнес-напрямками, так i окремими працiвниками. Оскiльки схеми стимулювання є основоположними у
трансформацiї якiсної роботи працiвникiв у позитивнi результати Банку, Укрсоцбанк планує подальшу розробку
i впровадження таких схем у 2011 роцi.
Крiм того, Укрсоцбанк пропонує усiм спiвробiтникам навчання та рiзноманiтнi можливостi розвитку,
допомагає їм пiдвищувати ефективнiсть своєї роботи та сприяє кар'єрному i професiйному зростанню.
Тренiнги

Укрсоцбанк продовжував надавати пiдтримку працiвникам у вдосконаленнi знань та навичок англiйської
мови. Зокрема Банк органiзовував мовнi курси та розмовнi клуби з вивчення англiйської мови для бiльше, нiж
тисячi спiвробiтникiв Головного офiсу та макрорегiонiв.
У 2010 роцi були органiзованi технiчнi тренiнги для користувачiв FlexCube з метою забезпечення
належного впровадження програми та пiдтримки спiвробiтникiв Банку пiд час мiграцiї на нову IТ-платформу.
Для цього була сформована команда внутрiшнiх тренерiв, якi пройшли вiдповiдне навчання, а також у кожному
макрорегiонi були створенi спецiальнi комп'ютернi класи. Понад 2,600 спiвробiтникiв Головного офiсу,
Хмельницького, Київського та Львiвського макрорегiонiв iз загальної кiлькостi працiвникiв, яким необхiдно
пройти даний курс навчання, вже вiдвiдали FlexCube тренiнги.
Команда внутрiшнiх тренерiв надає активну пiдтримку фронт-офiсу у досягненнi бiзнес-цiлей та
пiдвищеннi якостi обслуговування клiєнтiв. У 2010 роцi тренери органiзували двi навчальнi програми по
розвитку навичок: "Базовi навички продажу" та "Телефоннi продажi", а також спецiалiзованi тренiнги по
банкiвським продуктами. Для покращення якостi тренiнгiв та пiдтримання їх на актуальному рiвнi була
впроваджена система оцiнки ефективностi тренiнгiв. У листопадi 2010 роцi всi внутрiшнi тренери успiшно
пройшли свою першу професiйну атестацiю.
Усi тренiнги Банку спрямованi не лише на забезпечення персоналу необхiдними на даний момент
знаннями та навичками, але i сприяють їх подальшому розвитку та удосконаленню професiйних та особистих
якостей, необхiдних для наступних крокiв у кар'єрi.
People Survey
Завдяки щорiчному опитуванню People Survey Укрсоцбанк має змогу регулярно отримувати всебiчну
iнформацiю, яка береться до уваги при плануваннi конкретних заходiв, спрямованих на вдосконалення тих чи
iнших сфер дiяльностi.
У 2010 роцi Укрсоцбанк продемонстрував видатнi показники участi персоналу в опитуваннi People
Survey, 97% працiвникiв Банку висловили свої думки у ходi цього процесу. Пiсля аналiзу результатiв
опитування Банк органiзував спецiальний захiд iз залученням керiвникiв вищої та середньої ланок для розробки
планiв дiй, що повиннi бути направленi на вирiшення найбiльш проблемних питань. У 2010 роцi плани дiй були
зосередженi на розвитку талановитих працiвникiв Банку, прозорому та справедливому процесi кар'єрного
просування та призначення на керiвнi посади, розвитку культури зворотного зв'язку та корпоративнiй соцiальнiй
вiдповiдальностi. На основi цих планiв був розроблений прозорий процес визначення талановитих працiвникiв,
впроваджений процес оцiнки лiдерських компетенцiй, як обов'язковий компонент полiтики кар'єрного
просування для кожної керiвної посади у Банку, а також були розробленi соцiальнi iнiцiативи.
День у вiддiленнi
У жовтнi 2010 року Укрсоцбанк взяв участь у iнiцiативi "День у вiддiленнi", спiльнiй для усiх банкiв
Групи UniCredit. Ключовою темою цiєї iнiцiативи було вивчення рiвня задоволення клiєнтiв i їх ставлення до
спiвробiтникiв вiддiлення. Пiд час заходу фахiвцi Головного офiсу вiдвiдали вiддiлення, поспiлкувались з їх
керiвництвом, менеджерами з обслуговування клiєнтiв та касирами. Це дало їм змогу визначити основнi сильнi
та слабкi сторони Банку в процесi консультування, продуктової полiтики, технiчного забезпечення тощо, а
також врахувати поради та рекомендацiї вiд працiвникiв вiддiлень, якi безпосередньо працюють з клiєнтами.
Таке спiлкування допомогло фахiвцям Головного офiсу визначити напрямки роботи щодо покращення якостi
обслуговування клiєнтiв.
Розвиток талантiв
Укрсоцбанк придiляє особливу увагу виявленню та розвитку молодих талановитих працiвникiв. Це не
тiльки дозволяє пiдвищити рiвень професiоналiзму спiвробiтникiв, а i сформувати якiсну кадрову базу для
замiщення керiвних посад. У 2010 роцi, за результатами щорiчного оцiнювання, заснованого на Моделi
компетенцiй лiдера, яке було проведено Центром оцiнки персоналу, була сформована база талановитих
працiвникiв, в яку увiйшло 110 молодих фахiвцiв. У вереснi-листопадi 2010 року для майбутнiх керiвникiв були
проведенi спецiальнi заходи, спрямованi на розвиток їх талантiв згiдно з iндивiдуальними потребами кожного.
Талановитi працiвники, якi продемонстрували вiдмiннi результати i значний потенцiал, були включенi до
Програми розвитку талантiв Групи UniCredit (TMR), яка допомагає розвивати цих перспективних фахiвцiв до
рiвня висококвалiфiкованих керiвникiв мiжнародного рiвня.
Крiм того, молодi перспективнi працiвники проявляють власну iнiцiативу у питаннях свого розвитку. У
2010 роцi кiлькiсть кандидатiв вiд Банку на участь у вiдборi до UniQuest, мiжнародної програми розвитку для
успiшних, талановитих молодих працiвникiв, яка сприяє подальшому професiйному та кар'єрному зростанню не
лише в Українi, а й за кордоном у межах Групи, зросла до 59 осiб. Для всiх кандидатiв, якi успiшно пройшли
перший етап, Банк органiзував вiдповiднi заходи, спрямованi на мотивацiю i пiдтримку таких спецiалiстiв в
участi у конкурсi наступного року.
Соцiальна вiдповiдальнiсть

Соцiальна вiдповiдальнiсть, етика та збереження стандартiв роботи, турбота про довкiлля - цi проблеми
знайомi українському бiзнесу i займають законне мiсце серед прiоритетiв успiшного розвитку.
Незважаючи на складнi економiчнi умови у 2010 роцi, Укрсоцбанк продовжував виконувати свої
зобов'язання щодо корпоративної та соцiальної вiдповiдальностi, оскiльки це є невiд'ємною складовою
дiяльностi Банку. Банк iнiцiює, реалiзує i пiдтримує конкретнi соцiальнi заходи вiдповiдно до своєї стратегiї.
Об'єктами особливої уваги є дiти, молодь, ветерани вiйни та люди з обмеженими можливостями, сфера освiти,
охорони здоров'я, збереження культурної спадщини та спорт. Укрсоцбанк спiвпрацює з мiсцевими,
регiональним та нацiональними установами, надаючи фiнансову пiдтримку благодiйним проектам,
пiдтверджуючи таким чином свою репутацiю соцiально-вiдповiдальної фiнансової установи.
Зелений офiс
Незважаючи на те, що сфера банкiвської дiяльностi безпосередньо не пов'язана з впливом на навколишнє
середовище, екологiчнi проблеми мають важливе значення для Укрсоцбанку. Для того щоб врятувати дерева,
якi вирубуються для виробництва паперу, з 2010 року Банк запровадив програму "Зелений Офiс". Ця програма
спрямована на сприяння бiльш ефективному використанню паперових ресурсiв i допомогу в органiзацiї збору,
сортування та переробки вiдходiв паперу, якi генеруються в офiсi. Для цього видалення та утилiзацiя вiдходiв
паперу перiодично проводиться у Головному офiсi Укрсоцбанку. Грошовi кошти, отриманi вiд переробки
макулатури, Банк буде направляти на доброчиннiсть та допомогу дитячим будинкам Київської областi. У 2011
роцi планується розширити програму зменшення використаного паперу на регiональному рiвнi.
Допомога дiтям
Укрсоцбанк вже неодноразово надавав пiдтримку пiдростаючим талантам країни. У 2010 роцi Банк
виступив партнером Мiжнародного дитячого фестивалю "Квiтка миру". Фестиваль об'єднує мистецькi доробки
юних музикантiв, котрi демонструють свої здiбностi разом iз симфонiчним оркестром вiйськово-музичного
центру Сухопутних вiйськ Збройних Сил України, а також сприяє популяризацiї не лише українського
нацiонального мистецтва, але й найкращих прикладiв свiтового музичного мистецтва.
Банк надав благодiйну допомогу доброчинному Фонду "Мир дiтям", який пiклується про пiдростаюче
поколiння, захищає соцiальнi та правовi iнтереси сiмей, дiтей та пiдлiткiв. Зокрема Фонд проводить рiзноманiтнi
програми та заходи, спрямованi на змiцнення ролi сiм'ї у суспiльствi, надає матерiальну, технiчну та гуманiтарну
допомогу.
Укрсоцбанк пiдтримав благодiйну акцiю "Монетки збирай - дiткам допомагай!", яка стартувала у березнi
2010 року. Акцiя покликана допомогти зiбрати кошти на медичне лiкування дiтей з нирковою недостатнiстю. У
рамках акцiї в київських офiсах Укрсоцбанку були розмiщенi спецiальнi скриньки для збору грошових коштiв у
виглядi монеток i купюр, куди працiвники Банку мали можливiсть внести свої пожертви для хворих дiтей.
Головна iдея акцiї полягає у тому, що допомога не буває незначною: кожна копiйка дарує надiю на одужання,
тому допомогти може кожен.
Укрсоцбанк розумiє, що, насамперед, допомога дiтям - це вагомий внесок у наше майбутнє i планує у
подальшому розширювати перелiк подiбних благодiйних акцiй.
Всеукраїнська студентська Олiмпiада
Сьомий рiк поспiль Укрсоцбанк проводить Олiмпiаду, яка покликана допомогти талановитим студентам
перевiрити свої знання та вмiння на практицi. Основною метою заходу є допомога майбутнiм молодим
спецiалiстам у виявленнi та вдосконаленнi їх здiбностей, а також створення сприятливих умов для їх
професiйної реалiзацiї в Групi UniCredit в цiлому та в Укрсоцбанку зокрема. У 2010 роцi в Олiмпiадi взяли
участь 940 студентiв з 62 вищих навчальних закладiв України. Понад 100 учасникiв Олiмпiади вже працюють в
Укрсоцбанку, при цьому 25 iз них - з 2010 року.
Всеукраїнська студентська Олiмпiада є важливою соцiальною iнiцiативою для навчання молодих фахiвцiв
та вносить значний внесок у розвиток банкiвської системи з високими стандартами обслуговування.
Чемпiонат з вирiшення бiзнес-кейсiв
Укрсоцбанк виступив генеральним партнером Всеукраїнського студентського чемпiонату з вирiшення
бiзнес-кейсiв. Мета змагання - зменшити прогалину мiж теоретичною спрямованiстю освiти в Українi i
практикою ведення бiзнесу. Усього до участi в Чемпiонатi зареєструвалося 230 команд з усiх регiонiв України,
тобто понад
1000 студентiв. Пiд час заходу учасники мали чудову можливiсть поспiлкуватись з
представниками бiзнесу, краще зрозумiти їх вимоги до перспективних працiвникiв та водночас оцiнити власнi
можливостi. Як результат, усi учасники Чемпiонату збагатились як у професiйному, так i в особистому планi.
Культура i спорт
Вiдповiдальнiсть Укрсоцбанку у сферi культури є невiд'ємним елементом корпоративної культури Банку.
Укрсоцбанк продовжував надавати спонсорську пiдтримку центрам мистецтв, вiдомими театрам столицi та
регiонiв, таким як Нацiональний академiчний театр росiйської драми iм. Лесi Українки. Така допомога стала
доброю традицiєю для Укрсоцбанку.
У 2010 роцi Банк знову виступив спонсором Мiжнародного конкурсу молодих пiанiстiв iменi Володимира
Горовиця. Ця подiя займає чiльне мiсце серед культурно-мистецьких акцiй, що сприяють iнтеграцiї України у

свiтовий простiр. Конкурс започаткований у 1995 роцi, вшановує пам'ять нашого видатного земляка,
легендарного пiанiста Володимира Горовиця. За роки iснування у ньому взяли участь 738 молодих музикантiв з
32 країн. Перемога у конкурсi - це почесна й висока рекомендацiя для виконавця.
У 2010 роцi Банк надав спонсорську пiдтримку Федерацiї шахiв України з метою змiцнення позицiй
наших шахiстiв на нацiональних та мiжнародних змаганнях. Укрсоцбанк є багаторiчним партнером Кубку
Вадима Гетьмана, найбiльш престижної вiтрильної регати в Українi. Ця подiя є даниною пам'ятi Вадима
Гетьмана, легендарного банкiра i засновника нацiональної банкiвської системи України. Керiвництво
Укрсоцбанку повнiстю подiляє незмiннi принципи Кубку Вадима Гетьмана, а саме компетентнiсть, якiсть i
чесна гра.
Укрсоцбанк як частина Групи UniCredit, яка є офiцiйним спонсором Лiги Чемпiонiв УЄФА, щиро
пiдтримує українських професiйних гравцiв i майбутнiх переможцiв. Завдяки спонсорськiй пiдтримцi Лiги
Чемпiонiв Група UniCredit разом з мiсцевою спiльнотою працюватиме над низкою нових соцiальних iнiцiатив.
Аналiз дiяльностi Банку у 2010 роцi
Макроекономiчне та банкiвське середовище України у 2010 роцi
Укрсоцбанк у 2010 роцi - загальний огляд
Динамiка доходiв та витрат
Динамiка балансу
Перспективи розвитку
Макроекономiчне та банкiвське середовище України у 2010 роцi
2010 рiк був роком економiчної стабiлiзацiї в Українi. Важливi змiни почалися з самого початку року,
коли завершився виборчий процес i Президентом України був обраний Вiктор Янукович. Швидке формування
Урядової коалiцiї та прийняття державного бюджету стали позитивними сигналами для українцiв, зважаючи на
затягування тих самих процесiв минулим Урядом. Уряд успiшно завершив переговори з представниками МВФ,
та погодив кредит у розмiрi 15,8 мiльярда доларiв США для покриття дефiциту бюджету. Задля досягнення
такого результату Уряд повинен був внести ряд змiн до законодавства. Переговори з МВФ, що розпочалися ще в
2009 було завершено у червнi 2010 року. Серед найбiльш значних законодавчих змiн слiд зазначити змiни до
податкового законодавства. Незважаючи на негативну реакцiю з боку пiдприємцiв (переважно представникiв
малого бiзнесу), основна частина Податкового Кодексу набула чинностi 1 сiчня 2011р. Згiдно з новим
Податковим Кодексом, ставка податку на прибуток пiдприємства буде поступово зменшуватися з 25% до 23% з
квiтнi 2011 року. Податковий Кодекс має сприяти посиленню прозоростi доходiв платникiв податкiв, що є
жорсткою вимогою з боку Програми МВФ.
Новiй владi вдалось також пом'якшити проблему постачання росiйського газу в Україну, що стало
можливим в результатi плiдних переговорiв з росiйською стороною. Новий договiр передбачає зменшення
базової цiни на газ та перегляд складу кошику нафтопродуктiв, на якому ?рунтується формула цiни на газ. Це
дозволило Уряду iстотно покращити показники державного бюджету 2010 року. У той же час Україна пiдписала
договiр з Росiєю, на пiдставi якого Росiя має право утримувати Чорноморський флот на територiї України до
2042 року.
Макроекономiчний розвиток України у 2010 роцi покращився в результатi вжитих протягом кризи
заходiв, а також внаслiдок загальної стабiлiзацiї свiтового економiчного середовища. ВВП України збiльшився
на 4.2% порiвняно з аналогiчним показником за минулий рiк, в той час як у 2009 роцi ВВП зазнав рiзкого
падiння на 15%.
Обсяги промислового виробництва за рiк виросли на 11%, порiвняно з минулим роком завдяки зростанню
попиту на продукцiю металургiйної, машинобудiвної та хiмiчної галузей. Динамiка будiвельної галузi
покращилась завдяки значному збiльшенню державного фiнансування Євро-2012. Проте вiдновлення
будiвельної галузi вiдбувалось найбiльш повiльними темпами через низький попит на житлову нерухомiсть,
слабку пiдтримку соцiального будiвництва з боку держави та високi процентнi ставками за кредитами.
Можливостi сiльськогосподарського сектору не змогли бути повнiстю реалiзованi у 2010 роцi. Обсяги
виробництва галузi у 2010 роцi зменшились на 1.3% порiвняно з минулим роком, низькi врожаї перекрили
позитивну динамiку виробництва продукцiї тваринництва.
У 2010 роцi iндекс споживчих цiн (IСЦ) вирiс на 9.1% порiвняно з минулим роком та не перевищував
10% порогу протягом звiтного року, в той час як у 2009 роцi рiвень iнфляцiї був вищим i склав 12.3%. За
офiцiйними даними у першому пiврiччi 2010 року економiка України пережила дефляцiю. У другому пiврiччi
2010 року зростання IСЦ було викликане, головним чином, 50% пiдвищенням тарифiв на газ. Через збiльшення
пропозицiї грошей до двозначної цифри, на ринку не очiкується зниження iнфляцiї у 2011 роцi порiвняно з 2010
роком. IЦВ досяг 18.7%, що є на 4.4бп вище порiвняно з 14.3% у 2009 роцi. Це зростання пов'язане, головним
чином, з пiдвищенням цiн на продукцiю металургiйної галузi та харчової промисловостi.
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ВВП: -15.1 (2009); 4,2 (2010)
IСЦ: 12.3 (2009); 9,1 (2010)
Промисловiсть: -21.9 (2009);
11,0 (2010)
Будiвництво: -48.2 (2009); -5,4 (2010)
Сiльське господарство: -1.8 (2009); -1,0 (2010)
Iнвестицiї в основний капiтал: -41.5 (2009); -2,9 (2010)
Реальна заробiтна плата: -9,2 (2009);
10,2 (2010)
Реальнi особистi доходи: -10,0 (2009);
11,0 (2010).
Труднощi 2009 року стали важким уроком для українського банкiвського сектора. У перiод кризи 29
банкiв змушенi були звернутись по допомогу до НБУ (пiсля чого лише 8 банкам вдалось повернутись до
нормальної операцiйної дiяльностi). Це пiдтверджує наскiльки важливими є команда досвiдчених керiвникiв,
чiтка полiтика управлiння ризиками, рацiональний пiдхiд в щоденнiй фiнансовiй дiяльностi. На сьогоднiшнiй
день в Українi працює 176 банкiв у той час як у 2009 роцi було 185, а в 2008 роцi 173 фiнансовi установи.
Зниження довiри клiєнтiв та зменшення доходiв призвели до суттєвого вiдтоку депозитiв у 2009 роцi. У 2010
роцi ситуацiя змiнилась на протилежну, про що свiдчить зростання депозитiв на 26% порiвняно з минулим
роком, при цьому депозити у гривнях збiльшились на 38% порiвняно з минулим роком, що дозволило частинi
депозитiв у гривнях досягти 58% у загальному портфелi депозитiв. Таке зростання забезпечило зниження
спiввiдношення кредитiв до депозитiв до 171% на кiнець 2010 року, порiвняно з 208% на кiнець 2009 року.
Прирiст депозитiв за нижчими процентними ставками суттєво покращив депозитну базу банкiв,
дозволивши їм повернутись до своєї основної бiзнес-дiяльностi, а саме до кредитування. Вiдновлення
кредитування почалось з корпоративного сектора, однак у 2010 роцi ринок зрiс лише на помiрний 1%, головним
чином, завдяки найбiльшим банкам, якi надавали послуги переважно клiєнтам з хорошою кредитною iсторiєю.
При все ще значнiй частцi доларових кредитiв в українських банках (48% - це кредити в iноземних
валютах), якiсть активiв залишається в центрi уваги банкiрiв, хоча пiк нових невиплат вже минув, припавши на
2010 рiк. Незважаючи на стабiльний курс долара протягом 2010 року, попередня 60% девальвацiя гривнi у 2008
роцi порiвняно з 2007 iстотно ускладнює виплати для клiєнтiв, що мають кредити в iноземнiй валютi.
Укрсоцбанк у 2010 роцi - загальний огляд
В економiчному клiматi, який, незважаючи на незначне покращення у 2010 роцi, все ще залишається
непевним, Укрсоцбанк знову довiв, що його бiзнес-модель є надiйною i може знову i знову давати позитивнi
результати.
У 2010 роцi особлива увага Банку придiлялась залученню депозитiв клiєнтiв, у зв'язку з чим обсяг
депозитiв iстотно збiльшився. На 31 грудня 2010р. депозити клiєнтiв Банку становили
15,309 мiльйонiв гривень, що на 24% перевищує суму депозитiв на початок року.
Завдяки такому значному збiльшенню обсягiв депозитiв клiєнтiв показник вiдношення кредитiв до
депозитiв зменшився до 202% на 31 грудня 2010 р. (-90бп порiвняно з минулим роком).
У 2010 роцi Укрсоцбанк дотримувався зваженої кредитної полiтики, надаючи фiнансування великим
корпоративним клiєнтам, головним чином, експортерам, мiжнародним компанiям, великим українським
компанiям, якi мають позитивну кредитну iсторiю. У зв'язку з такими умовами, загальна сума кредитiв клiєнтiв
зменшилась на 9% i склала 36,680 мiльйонiв гривень, при цьому чистий обсяг кредитiв клiєнтiв зменшився на
14% порiвняно з минулим перiодом i склав 30,882 мiльйона гривень на 31 грудня 2010 р. у зв'язку iз значним
збiльшенням суми резервiв на покриття кредитної заборгованостi.
В результатi збiльшення обсягiв депозитiв, яке не було покрите за рахунок нових кредитiв, вивiльненi
ресурси суттєво пiдвищили рiвень лiквiдностi Банку. У зв'язку з цим Банк почав здiйснювати iнвестицiї у
державнi цiннi папери: 2.2 мiльярда гривень було iнвестовано у короткостроковi депозитнi сертифiкати у
гривнях, випущенi Нацiональним банком України. У той же час сукупнi активи зменшились на 4% порiвняно з
минулим роком i склали 41.4 мiльярда гривень.
Укрсоцбанк має стiйкий рiвень капiталу. На 31 грудня 2010 р. коефiцiєнт достатностi капiталу I рiвня
дорiвнює 12.86%, загальний коефiцiєнт достатностi капiталу дорiвнює 25.17%.
Результати другого
стрес-тестування, проведеного у березнi 2010 року на вимогу Нацiонального банку України, показали, що
Укрсоцбанк не має додаткової необхiдностi у збiльшеннi капiталу.
Операцiйний прибуток до вирахування резервiв пiд заборгованiсть за кредитами та iнших збиткiв,
становив 1,835 мiльйонiв гривень, що на 24% менше аналогiчного показника за попереднiй рiк. Це є
результатом, з одного боку, зменшення операцiйних доходiв (-13%) внаслiдок постiйного зменшення
кредитного портфеля та, з iншого боку, збiльшення операцiйних витрат (+9.6%).

У той же час, завдяки покращенню економiчної ситуацiї, сума витрат на формування резервiв була
зменшена до 1,671 мiльйона гривень, що на 23% менше суми вiдповiдних витрат у 2009 роцi. Вартiсть ризику,
розрахована як вiдношення витрат на формування резервiв пiд заборгованiсть за кредитами до середнього
чистого обсягу кредитiв клiєнтiв, зменшилась до 500бп у 2010 роцi порiвняно з 551бп у 2009 роцi.
Незважаючи на те, що у 2010 роцi доходи Банку вiд основної дiяльностi зменшились, а операцiйнi
витрати збiльшились (у зв'язку з реалiзацiєю кiлькох стратегiчних проектiв, пов'язаних з новою головною
системою банку) ефективнiсть затрат Банку залишається високою. Завдяки своїй жорсткiй полiтицi контролю
витрат Банк змiг утримати показник вiдношення витрат до доходiв на дуже хорошому рiвнi 40.5%.
Прибуток до оподаткування зменшився на 76 мiльйонiв гривень порiвняно з аналогiчним показником за
2009 рiк i склав 165 мiльйонiв гривень.
Чистий прибуток Банку склав 113 мiльйонiв гривень, що на 35% менше, нiж у 2009 роцi. Прибутковiсть
капiталу у 2010 роцi становила 1.8% порiвняно з 3.2% у 2009 роцi.
Динамiка доходiв та витрат
У 2010 роцi операцiйнi доходи знизились на 13% порiвняно з 2009 роком i склали 3,082 мiльйона гривень.
Таке зниження зумовлене 10% зменшенням чистого процентного доходу i 65% зменшенням торгового
прибутку. На динамiку операцiйних доходiв у 2010 роцi вплинуло збiльшення суми коригування процентного
доходу (IRC), тобто зменшення суми нарахованих процентiв за простроченими кредитами, iншими словами,
нарахованi проценти облiковуються виходячи з чистої суми кредитiв, а не з суми кредитiв до вирахування
резервiв на покриття збиткiв. У зв'язку з цим вiдповiдно зменшуються резерви по цих нарахованих
прострочених доходах, при цьому прибуток до оподаткування залишається незмiнним. IRC за 2010 рiк
становило 479 мiльйонiв гривень (у 2009 роцi: 375 мiльйонiв гривень).
Укрсоцбанк. Обранi статистичнi показники звiту про прибутки та збитки
2010

2009

Млн. грн.

Рiзниця

Сума

%
Чистий процентний дохiд
2,786
(271)
-10%
Чистий комiсiйний дохiд
525
(41)
-8%
Чистий торгiвельний дохiд
83
236
(153)
-65%
Чистий непроцентний дохiд
567
761
(194)
-25%
Операцiйний дохiд
3,082
3,547
(465)
-13%
Витрати на персонал
(536)
(68)
13%
Iншi адмiнiстративнi витрати
(403)
(55)
14%
Резерви на ризики i втрати
(4)
3
-85%
Амортизацiйнi вiдрахування за основними засобами
(131)
(13)
10%
Амортизацiйнi вiдрахування на нематерiальнi активи
(24)
(3)
11%
Збитки вiд знецiнення нематерiальних активiв
(19)
19
-100%
Збитки вiд переоцiнки майна
(12)
12
-100%
Iншi чистий операцiйний дохiд
(10)
(4)
38%
Операцiйнi витрати
(1,139)
(109)
10%
Операцiйний прибуток
2,408
(574)
-24%

2,515
484

(604)
(458)
(1)
(144)
(27)
(14)
(1,248)
1,834

2
241
(52)

Витрати на формування резервiв пiд заборгованiсть за кредитами
498
-23%
Прибутки та збитки вiд продажу основних засобiв
-60%
Прибуток до оподаткування
(76)
-32%
Податки
(67)
16
-24%
Чистий прибуток за перiод
174
(61)
-35%

(1,671)

(2,169)
1
165

113

Зменшення загальної суми кредитного портфелю Банку (переважно у сегментi роздрiбного бiзнесу) та
нижчi зовнiшнi процентнi ставки по кредитах спричинили 11% зменшення обсягу процентного доходу
порiвняно з минулим роком, який склав 5,402 мiльйона гривень без урахування IRC.
Хоча обсяг клiєнтських депозитiв збiльшився на 24% порiвняно з минулим роком, негативний вплив на
чистий процентний дохiд у 2010 роцi був iстотно зменшений, завдяки меншим витратам на ресурси та
постiйному зменшенню процентних ставок за депозитами клiєнтiв. Валовi процентнi витрати зменшились на
18% порiвняно з минулим роком i склали 2,408 мiльйонiв гривень.
Чистий процентний дохiд (без урахування впливу IRC) склав 2,995 мiльйонiв гривень, що на 5% менше,
нiж у попередньому роцi. Чистий процентний дохiд становить 82% загальної суми операцiйних доходiв Банку,
порiвняно з 79% у 2009 роцi.
Чиста процентна маржа становила 680бп, що на 12бп бiльше, нiж у 2009 роцi.
Частка чистого процентного доходу Банку, отриманого вiд роздрiбного бiзнесу, зменшилась з 70% у 2009
роцi до 62% у 2010 роцi, головним чином, через низький рiвень кредитування у сегментi роздрiбного бiзнесу. У
той же час частка чистого процентного доходу, отриманого вiд корпоративного бiзнесу, зросла з 13% у 2009
роцi до 18% у 2010 роцi.
У 2010 роцi чистий комiсiйний дохiд становив 484 мiльйона гривень i склав 16% загальної суми
операцiйних доходiв Банку порiвняно з 15% у 2009 роцi. Головною причиною зменшення чистого комiсiйного
доходу на 8% порiвняно з 2009 роком було зменшення комiсiйного доходу за кредитами клiєнтiв на 44%, у
зв'язку з незначними обсягами кредитування. Проте це зменшення було частково компенсоване збiльшенням
доходу вiд комiсiй за розрахунковими послугами на 7% (особливо збiльшенням доходу вiд обслуговування
кредитних та дебетових карток на 36%), яке було пов'язане з розвитком комiсiйних послуг.
Протягом звiтного року внески бiзнес-сегментiв у обсяг чистого комiсiйного доходу залишалися
незмiнними: 80% вiд загальної суми чистого комiсiйного доходу отримано вiд роздрiбного бiзнесу, 19% - вiд
корпоративного бiзнесу, i 1% - вiд Казначейства.
Дохiд Банку вiд торгових операцiй зменшився на 65% порiвняно з 2009 роком i у 2010 роцi склав 83
мiльйона гривень. Основна частина доходу вiд торгових операцiй була отримана вiд операцiй з iноземними
валютами, дохiд вiд яких зменшився на 66% у зв'язку з вiдносною стабiльнiстю курсу обмiну гривнi по
вiдношенню до долара США та євро, порiвняно з 2009 роком, що, в свою чергу, являло собою менш сприятливi
умови для дiяльностi трейдерiв у 2010 роцi. Частка доходу вiд торгових операцiй у загальнiй сумi доходiв Банку
становила 3%, що всього на 4пп. менше, нiж у минулому роцi.
Операцiйнi витрати за 2010 рiк збiльшились на 10% i склали 1,248 мiльйона гривень. Такий рiст був
викликаний 13% зростанням витрат на персонал, якi досягли 604 мiльйона гривень, та збiльшенням на 14%
адмiнiстративних витрат, якi склали 458 мiльйонiв гривень. Витрати на персонал збiльшились у зв'язку з
частковою компенсацiєю наслiдкiв iнфляцiї у попереднiх перiодах, хоча кiлькiсть працiвникiв скоротилась на
5% внаслiдок реорганiзацiйних заходiв Банку i становила 7.5 тисяч штатних працiвникiв. Збiльшення iнших
адмiнiстративних витрат викликано початком реалiзацiї проекту FlexCube, витратами на роботу з простроченою
заборгованiстю та з реструктуризацiєю кредитiв. У результатi зменшення доходiв i збiльшення витрат показник
вiдношення витрат до доходiв збiльшився до 40.5%.
Витрати на формування резервiв пiд заборгованiсть за кредитами становили 1,671 мiльйон гривень, що
номiнально нижче на 23% порiвняно з 2009 роком. Покращення якостi активiв було одним з прiоритетних
завдань для Банку у 2010 роцi. Заходи з реструктуризацiї та повернення заборгованостi проводились у всiх
клiєнтських сегментах, що наряду iз збiльшенням обсягу коригування процентного доходу, який описано вище,
зменшили рiвень сформованих резервiв. Нижчий рiвень резервiв також можна розглядати як ознаку того, що пiк
дефолтiв за кредитами (викликаних фiнансовою кризою) минув у 2010 роцi. Вартiсть ризику становила 5.0% у
2010 роцi порiвняно з 5.5% у 2009 роцi, у той же час коефiцiєнт покриття було значно збiльшено з 10.5% на 31
грудня 2009 р. до 15.8% на 31 грудня 2010 р.
В результатi збiльшення резервування кредитного портфелю прибуток Банку до оподаткування
зменшився до 165 мiльйонiв гривень, що на 32% менше, нiж за 2009 рiк. Крiм того, вiдбулось незначне

пiдвищення ефективної ставки оподаткування - з 28.0% у 2009 роцi до 31.4% у 2010 роцi.
Отже, чистий прибуток Банку за 2010 рiк склав 113 мiльйонiв гривень порiвняно з чистим прибутком за
2009 рiк у розмiрi 174 мiльйона гривень. Прибутковiсть капiталу пiсля оподаткування зменшилась до 1.8% у
2010 роцi порiвняно з 3.2% у 2009 роцi. Так само рентабельнiсть активiв пiсля оподаткування зменшилась з
0.4% у 2009 роцi до 0.3% у 2010 роцi.
Динамiка балансу
Укрсоцбанк дотримувався полiтики обережностi та обачливостi у зв'язку з недостатньо визначеною
ситуацiєю на ринку. У 2010 роцi увага Банку була зосереджена на пiдтримцi високого рiвня капiталу та
лiквiдностi, дотриманнi суворої полiтики управлiння ризиками та контролю витрат.
Консолiдованi активи Банку станом на 31 грудня 2010р. становили 41,378 мiльйонiв гривень, що на 4%
менше, нiж на 31 грудня 2009р.
У 2010 роцi Банк продовжував дотримуватись обережних пiдходiв у питаннях лiквiдностi i вiдновленнi
кредитування. Кредитування проводилося з урахуванням специфiки кожного окремого сектора та сегмента,
зосереджуючись на корпоративних клiєнтах та надаючи, на вибiрковiй основi, кредити на придбання
автомобiлiв клiєнтам роздрiбного бiзнесу, виходячи з встановлених партнерських вiдносин з деякими
автодилерами.
Обсяг чистих кредитiв клiєнтiв зменшився на 14%, порiвняно з обсягами кредитiв клiєнтiв станом на 31
грудня 2009р., в результатi значного збiльшення резервiв пiд заборгованiсть за кредитами (на 37% до 5,798
мiльйонiв гривень). Загальний обсяг кредитного портфеля зменшився на 8.7%. Резерви пiд заборгованiсть
клiєнтiв збiльшилися у результатi уповiльнення економiчної дiяльностi, недостатнього рiвня лiквiдностi в
реальному секторi економiки, високого рiвня безробiття та, як наслiдок, зменшення чистих доходiв населення.
Одночасно кредити клiєнтiв роздрiбного бiзнесу зменшились на 12% порiвняно з минулим роком у
зв'язку з тим, що Банк у 2010 роцi не просував на ринок свої послуги з кредитування клiєнтiв роздрiбного
бiзнесу. В той час як кредити корпоративних клiєнтiв зменшились лише на 4% через те, що вiдновлення
кредитування вiдбувалось, головним чином, у сегментi корпоративного бiзнесу.
Укрсоцбанк. Вибiркова статистика показникiв балансу Млн. грн.
31 грудня 2010 р.
грудня 2009 р.

31

Рiзниця

Млн. грн.
%
Кредити в iншим банках
1,702
2,405
Обсяг чистих кредитiв клiєнтiв
35,926
-5,044
Резерви пiд заборгованiсть за кредитами
1,569
37%
Усього активiв
43,082
-1,704
Кошти iнших банкiв
20,960
-1,584
Депозити клiєнтiв
12,335
2,974
Власний капiтал
5,809
623

4,107
141%
30,882
-14%
5,798

4,229
41,378

-4%
19,376
-8%
15,309
24%
6,432
11%

Загалом обсяг чистих кредитiв клiєнтiв складає 75% вiд обсягу сукупних активiв станом на 31 грудня
2010 р. (83% на 31 грудня 2009 р.).
Обсяг кредитiв iншим банкам збiльшився на 141% порiвняно з минулим роком i становить 4,107 мiльйона
гривень. Це збiльшення пояснюється, головним чином, придбанням короткострокових депозитних сертифiкатiв,
випущених Нацiональним банком України, з метою тимчасового розмiщення лiквiдних коштiв у 2010 роцi на
суму 2,173 мiльйонiв гривень. Ця категорiя кредитiв на 31 грудня 2010р. складає 10% сукупних активiв Банку,
порiвняно з 4% на початок року. Залишки грошових коштiв та їх еквiвалентiв збiльшились на 3% порiвняно з
2009 роком i склали 1,548 мiльйонiв гривень, що являє собою 3.7% вiд загального обсягу сукупних активiв.
У 2010 роцi структура зобов'язань Банку iстотно змiнилась. Частка власних боргових цiнних паперiв
зменшилась з 8% у 2009 роцi до 0.1% сукупних зобов'язань i власного капiталу у 2010 роцi, оскiльки Банк
своєчасно i в повному обсязi виконав свої зобов'язання за єврооблiгацiями. Банк погасив єврооблiгацiї на суму

400 мiльйонiв доларiв США, випущених Credit Suisse у лютому 2007 року.
Частка депозитiв iнших банкiв зменшилась до 47% на 31 грудня 2010р. з 49% на 31 грудня 2009р. Частка
депозитiв клiєнтiв вiд загальної суми балансу збiльшилась з 29% на 31 грудня 2009р. до 37% на 31 грудня 2010
р.
В результатi поступового вiдродження економiки, повернення довiри до банкiвської системи та
вiдсутностi iнших iнвестицiйних можливостей, вкладники знову повернулись до банкiвської системи. Як
наслiдок, у 2010 роцi ринок повнiстю вiдновив i перевершив обсяги депозитної бази докризового перiоду.
Обсяги депозитiв клiєнтiв на кiнець 2010 року збiльшились на 24% i склали 15,309 мiльйонiв гривень порiвняно
з 12,335 мiльйонами гривень на початок року.
Банк демонстрував позитивну динамiку збiльшення депозитiв клiєнтiв як корпоративного, так i
роздрiбного бiзнесу. Депозити клiєнтiв роздрiбного бiзнесу, якi складають переважну частку (82%) у загальнiй
сумi депозитiв клiєнтiв, збiльшились на 22% i склали 12,578 мiльйонiв гривень на 31 грудня 2010 р., порiвняно з
10,297 мiльйонами гривень на 31 грудня 2009 р. У той же час депозити клiєнтiв корпоративного бiзнесу
збiльшились на 38% порiвняно з кiнцем 2009 року i склали 2,702 мiльйона гривень на 31 грудня
2010 р.
Депозити iнших банкiв зменшились на 8% з 20,960 мiльйонiв гривень на початок року до 19,376
мiльйонiв гривень на 31 грудня 2010 р.
У зв'язку iз впровадженням централiзованої банкiвської системи, її iнтеграцiєю з iншими
бiзнес-програмами та необхiднiстю переобладнання робочих мiсць користувачiв, нематерiальнi активи Банку
збiльшились на 101% i становили 303 мiльйона гривень станом на 31 грудня 2010р.
На 31 грудня 2010р. коефiцiєнт достатностi капiталу I рiвня становив 12.86%. На 31 грудня 2010 р.
загальний коефiцiєнт достатностi капiталу становив 25.17%.
Коефiцiєнти достатностi капiталу (%):
згiдно стандартiв Базель I
Коефiцiєнт достатностi капiталу I рiвня: 12.86 (31 грудня 2010 р.); 12.32 (31 грудня 2009 р.)
Загальний коефiцiєнт достатностi капiталу: 25.17 31 грудня 2010 р.); 22.68 (31 грудня 2009 р.).
Перспективи розвитку
Економiчне середовище
В цiлому очiкується, що економiчна ситуацiя в Українi у наступних роках буде вiдносно сприятливою.
Такi фактори, як прийняття Податкового Кодексу, спiвробiтництво з МВФ, суттєве вiдновлення попиту на
внутрiшньому ринку, зростання iнвестицiйного попиту у зв'язку з пiдготовкою до Євро-2012 та пов'язане з цим
кардинальне вдосконалення iнфраструктури, можуть суттєво вплинути на економiку.
Економiчне зростання у 2011 роцi продовжуватиметься завдяки iнвестицiям в основний капiтал. За
нашими оцiнками, iнвестицiї в основний капiтал у 2011 роцi повиннi збiльшитись на 17.0%. Однак такi оцiнки
?рунтуються на ключовому припущеннi, що уряд послiдовно здiйснюватиме фiнансову i структурну реформи,
реформу пенсiйної системи, подальшу консолiдацiю банкiвської системи та приватизацiю енергетичного
сектора.
Ми сподiваємось на бiльш стiйке зростання споживчих витрат у наступних кварталах у зв'язку з
вiдновленням довiри - вже у 3 та 4 кварталах 2010 року ми бачимо ознаки пожвавлення роздрiбної торгiвлi. Крiм
того, додатковий поштовх повинно дати покращення кредитного середовища. Нашi прогнози щодо ВВП на 2011
рiк та 2012 рiк залишаються на рiвнi 5%, i ми вважаємо, що такий рiвень є найбiльш наближеним до
потенцiйного рiвня ВВП.
Проте у 2011 роцi iснує загроза зростання темпiв iнфляцiї, що може бути спричинене високими цiнами на
продукти харчування та пiдвищенням тарифiв на комунальнi послуги. У зв'язку з цим середнiй показник
iнфляцiї може становити близько 11%.
Ситуацiя на грошовому ринку у 2010 роцi характеризувалась стiйкими позитивними тенденцiями у
напрямку збiльшення обсягiв депозитiв клiєнтiв, а також поступового вiдновлення кредитування реального
сектора економiки.
У той же час прибутковiсть української банкiвської системи у 2010 роцi залишалась низькою, i чистi
результати у значнiй мiрi залежали вiд високого рiвня резервiв на покриття збиткiв вiд кредитування та вiд
зменшення доходiв. Значна частка проблемних активiв українських банкiв продовжуватиме негативно впливати
на генерування прибуткiв та власного капiталу у 2011 роцi.
Український банкiвський ринок як i ранiше лишається недостатньо конкурентним з невисоким рiвнем
складностi продуктiв/послуг у порiвняннi з країнами Схiдної Європи, що в найближчi роки надає хорошi
можливостi, особливо, для добре органiзованих мiжнародних груп, котрi вже зробили необхiднi кроки в
операцiйнiй та органiзацiйнiй реструктуризацiї.

Перспектива дiяльностi Укрсоцбанку в 2011 роцi
Дiяльнiсть Укрсоцбанку повнiстю спрямована на побудову перспективних та взаємовигiдних вiдносин з
клiєнтами, на якiсне та вiдповiдальне обслуговування клiєнтiв згiдно з принципами Хартiї Дiлової Етики.
Укрсоцбанк переконаний у тому, що банкiвська галузь є потужним двигуном економiчного розвитку.
Надаючи реальну пiдтримку як клiєнтам корпоративного бiзнесу, так i клiєнтам роздрiбного бiзнесу, ми робимо
свiй внесок в економiчне зростання ринку, на якому ми працюємо, а також у стiйкий розвиток нашого бiзнесу.
Однак, в умовах переважного вiдновлення ринку, Банк продовжуватиме дотримуватись обачливої полiтики
кредитування, придiляючи особливу увагу суворому контролю якостi кредитного портфеля та збереженню рiвня
резервiв, який вiдповiдає рiвню кредитного ризику.
Згiдно з визначеними прiоритетами, у 2011 роцi Банк зосередиться на продуктах, яким притаманний
менший ризик, та на iнвестуваннi у вдосконалення транзакцiйних банкiвських послуг (управлiння грошовими
коштами, iнкасо, розрахунковi послуги), документарного бiзнесу, електронного банкiнгу, експортного та
торгового фiнансування. Ми завбачливо розробляємо орiєнтованi на клiєнтiв продукти, з тим щоб задовольнити
фiнансовi потреби усiх наших клiєнтiв.
Вважається, що Укрсоцбанк вже має одну з найбiльш ефективних органiзацiйних структур серед
українських банкiв. Впровадження нашої нової банкiвської IT системи з подальшою централiзацiєю дiяльностi
та вибором оптимальних органiзацiйних процесiв, а також полiтика суворого контролю витрат дозволять
пiдтримувати коефiцiєнт вiдношення витрат до доходiв на досконалому рiвнi протягом наступних рокiв.
Стратегiя Укрсоцбанку ?рунтується на принципах стiйкого розвитку бiзнесу. Ми послiдовно надаємо
нашим клiєнтам повний спектр продуктiв та послуг високої якостi, що приносить користь як нашим клiєнтам,
так i нашим акцiонерам.
Консолiдована фiнансова звiтнiсть
Консолiдована фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена згiдно з МСФЗ
Консолiдований звiт про прибутки та збитки ПАТ "Укрсоцбанк"
за рiк, що закiнчився 31 грудня
тисячi гривень
Процентний дохiд та подiбнi доходи: (Примiтка 4); 4,923,073 (2010); 5,715,507 (2009)
Витрати на виплату процентiв та подiбнi витрати: (Примiтка 5); -2,407,657 (2010); -2,929,773 (2009)
Чиста процентна маржа: 2,515,416 (2010); 2,785,734 (2009)
Дохiд вiд зборiв i комiсiй: (Примiтка 6); 577,013 (2010); 596,739 (2009)
Витрати на виплату зборiв i комiсiй: (Примiтка 7); -93,286 (2010); -71,299 (2009)
Чиста сума зборiв i комiсiй: 483,727 (2010); 525,440 (2009)
Дохiд вiд дивiдендiв та подiбнi доходи: 20 (2010); 57 (2009)
Прибутки та збитки вiд операцiй з iноземними валютами: (Примiтка 8); 75,772 (2010); 220,919 (2009)
Прибутки та збитки вiд вибуття фiнансових активiв, наявних для продажу: 129 (2010); 7,246 (2009)
Прибутки та збитки вiд фiнансових активiв за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки як
прибутку або збитку:
7,398 (2010); 8,174 (2009)
ОПЕРАЦIЙНI ДОХОДИ: 3,082,462 (2010); 3,547,570 (2009)
Збитки вiд зменшення корисностi: (Примiтка 9); -1,670,608 (2010); -2,168,553 (2009)
Чистий дохiд вiд фiнансової дiяльностi: 1,411,854 (2010); 1,379,017 (2009)
Адмiнiстративнi витрати: -1,062,762 (2010); -938,535 (2009)
а) витрати на персонал: (Примiтка 10); -604,472 (2010);
-535,738 (2009)
б) iншi адмiнiстративнi витрати: (Примiтка 11); -458,290 (2010); -402,797 (2009)
Резерви по ризиках та нарахуваннях: -660 (2010); -4,491(2009)
Нарахований знос основних засобiв:
(Примiтка 19); -143,945 (2010); -131,413 (2009)
Нарахована амортизацiя нематерiальних активiв: (Примiтка 20); -26,856 (2010); -24,158 (2009)
Збитки вiд зменшення корисностi нематерiальних активiв: (Примiтка 20); - (2010); -18,761 (2009)
Збитки вiд переоцiнки майна: (Примiтка 19); - (2010); -11,878 (2009)
Iншi чистi операцiйнi витрати/доходи: (Примiтка 12); -13,711 (2010); -9,897 (2009)
ОПЕРАЦIЙНI ВИТРАТИ: -1,247,934 (2010); -1,139,133 (2009)
Прибутки та збитки вiд вибуття основних засобiв: 592 (2010); 1,492 (2009)
УСЬОГО ПРИБУТКУ ДО ОПОДАТКУВАННЯ:
164,512 (2010); 241,376 (2009)
Витрати з податку на прибуток: (Примiтка 13);
-51,581 (2010); -67,618 (2009)
ЧИСТИЙ ПРИБУТОК: 112,931 (2010);
173,758 (2009)
Середньозважена кiлькiсть акцiй - чиста та скоригована (у тис.): (Примiтка 28); 12,694,986 (2010);
12,070,329 (2009)
ПРИБУТОК НА ОДНУ АКЦIЮ: 0.0089 (2010);
0.0144 (2009).

Консолiдований звiт про сукупний дохiд ПАТ "Укрсоцбанк"
за рiк, що закiнчився 31 грудня
тисячi гривень
Чистий прибуток:
112,931 (2010); 173,758 (2009)
Iнший сукупний дохiд:
Прибутки за вирахуванням збиткiв вiд фiнансових активiв, наявних для продажу (резерви згiдно з МСБО
39): 2,833 (2010);
-15,170 (2009)
Прибутки за вирахуванням збиткiв вiд фiнансових активiв, наявних для продажу (резерви згiдно з МСБО
39), переведенi до прибутку та збитку: 13,206 (2010); - (2009)
Прибутки за вирахуванням збиткiв вiд переоцiнки майна (резерви згiдно з МСБО 16): - (2010);
332,841 (2009)
Податки на статтi, вiдображенi безпосередньо в iншому сукупному доходi: (Примiтки
25);
494,060
(2010); -79,418 (2009)
Iнший сукупний дохiд: 510,099 (2010);
238,253 (2009)
УСЬОГО СУКУПНОГО ДОХОДУ: 623,030 (2010); 412,011 (2009).
Консолiдований звiт про фiнансовий стан ПАТ "Укрсоцбанк"
Активи (тисячi гривень):
Каса та поточнi рахунки в Нацiональному банку України: (Примiтка 14); 1,547,659 (31 грудня 2010 р.);
1,509,663 (31 грудня 2009 р.)
Фiнансовi активи за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку:
(Примiтка 15); - (31 грудня 2010 р.);
28,632 (31 грудня 2009 р.)
Фiнансовi активи, наявнi для продажу: (Примiтка 16); 978,055 (31 грудня 2010 р.); 318,501 (31 грудня
2009 р.)
Позики та аванси iншим банкам: (Примiтка 17); 4,106,730 (31 грудня 2010 р.); 1,701,922 (31 грудня 2009
р.)
Позики та аванси клiєнтам: (Примiтка 18); 30,882,129 (31 грудня 2010 р.); 35,925,999 (31 грудня 2009 р.)
Iнвестицiї в асоцiйованi та спiльнi пiдприємства: - (31 грудня 2010 р.); 131 (31 грудня 2009 р.)
Основнi засоби: (Примiтка 19); 3,024,993 (31 грудня 2010 р.); 2,891,941 (31 грудня 2009 р.)
У тому числi утримуванi для iнвестицiй: 146,460 (31 грудня 2010 р.); 3,176 (31 грудня 2009 р.)
Нематерiальнi активи: (Примiтка 20);
303,190 (31 грудня 2010 р.);
150,915 (31 грудня 2009 р.)
Податковi активи:
230,980 (31 грудня 2010 р.);
237,945 (31 грудня 2009 р.)
а) поточнi податковi активи: 66,250 (31 грудня 2010 р.);
237,945 (31 грудня 2009 р.)
б) вiдстроченi податковi активи: (Примiтка 25); 164,730 (31 грудня 2010 р.); - (31 грудня 2009 р.)
Iншi активи: (Примiтка 21); 304,608 (31 грудня 2010 р.); 316,697 (31 грудня 2009 р.)
УСЬОГО АКТИВIВ: 41,378,344 (31 грудня 2010 р.); 43,082,346 (31 грудня 2009 р.).
Зобов'язання та власний капiтал (тисячi гривень):
Депозити iнших банкiв: (Примiтка 22); 19,375,686 (31 грудня 2010 р.); 20,960,221 (31 грудня 2009 р.)
Депозити клiєнтiв: (Примiтка 23); 15,309,334 (31 грудня 2010 р.);
12,335,165 (31 грудня 2009 р.)
Випущенi борговi цiннi папери: (Примiтка 24);
60,155 (31 грудня 2010 р.);
3,330,590 (31 грудня
2009 р.)
Податковi зобов'язання: - (31 грудня 2010 р.);
450,470 (31 грудня 2009 р.)
a) поточнi податковi зобов'язання: - (31 грудня 2010 р.);
- (31 грудня 2009 р.)
б) вiдстроченi податковi зобов'язання
: (Примiтка 25); - (31 грудня 2010 р.);
450,470 (31 грудня
2009 р.)
Iншi зобов'язання: (Примiтка 26); 184,558 (31 грудня 2010 р.); 186,825 (31 грудня 2009 р.)
Резерви по ризиках та нарахуваннях: (Примiтка 27); 16,731 (31 грудня 2010 р.); 10,225 (31 грудня 2009 р.)
УСЬОГО ЗОБОВ'ЯЗАНЬ: 34,946,464 (31 грудня 2010 р.);
37,273,496 (31 грудня 2009 р.)
Власний капiтал: (Примiтка 29); 6,431,880 (31 грудня 2010 р.); 5,808,850 (31 грудня 2009 р.)
УСЬОГО ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ТА ВЛАСНОГО КАПIТАЛУ: 41,378,344 (31 грудня 2010 р.);
43,082,346
(31 грудня 2009 р.).
Консолiдований звiт про рух грошових коштiв ПАТ "Укрсоцбанк"
за рiк, що закiнчився 31 грудня
тисячi гривень:
ОПЕРАЦIЙНА ДIЯЛЬНIСТЬ
Операцiї: -491,716 (2010); -125,983 (2009)

Чистий прибуток: 112,931(2010); 173,758 (2009)
Нереалiзованi прибутки та збитки вiд операцiй з iноземними валютами:
-24,650 (2010); 4,268 (2009)
Прибутки та збитки вiд фiнансових активiв за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки як
прибутку або збитку: - (2010);
5,512 (2009)
Збитки вiд зменшення корисностi: 1,670,608 (2010); 2,168,553 (2009)
Знос основних засобiв i амортизацiя нематерiальних активiв: 170,801 (2010); 155,571 (2009)
Збитки вiд зменшення корисностi нематерiальних активiв: - (2010); 18,761 (2009)
Збитки вiд переоцiнки майна: - (2010); 11,878 (2009)
Чиста процентна маржа: -2,515,416 (2010);
-2,785,734 (2009)
Резерви по ризиках та нарахуваннях:
660 (2010);
4,491 (2009)
Витрати з податку:
51,581 (2010); 67,618 (2009)
Iншi коригування, чиста сума:
41,769 (2010); 49,341 (2009)
Лiквiднiсть, що була генерована фiнансовими активами:
3,128,710 (2010);6,214,655 (2009)
Фiнансовi активи за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку: 28,656
(2010); 170,887 (2009)
Фiнансовi активи, наявнi для продажу: -622,198 (2010);
-328,844 (2009)
Позики та аванси iншим банкам: -308,544 (2010); -412,845 (2009)
Позики та аванси клiєнтам: 4,055,468 (2010);
6,869,435 (2009)
Iншi активи: -24,672 (2010);
-83,978 (2009)
Лiквiднiсть, що була генерована/ використана на фiнансовi зобов'язання:
1,902,989 (2010);-8,487,574
(2009)
Депозити iнших банкiв: -1,013,975 (2010); -6,284,618 (2009)
Депозити клiєнтiв: 2,949,825 (2010);
-2,070,653 (2009)
Iншi зобов'язання: -32,861 (2010); -132,303 (2009)
Отриманi проценти: 3,773,236 (2010);
4,437,375 (2009)
Виплаченi проценти: -2,672,160 (2010); -3,002,210 (2009)
Сплачений податок на прибуток: -1,026 (2010);
-302,062 (2009)
Чиста лiквiднiсть, що була генерована/ використана на операцiйну дiяльнiсть: 5,640,033 (2010);
-1,265,799 (2009)
IНВЕСТИЦIЙНА ДIЯЛЬНIСТЬ
Придбання основних засобiв: -134,768 (2010);
-94,188 (2009)
Надходження вiд вибуття основних засобiв: 1,887 (2010); 7,543 (2009)
Придбання нематерiальних активiв:
-179,131 (2010); -95,136 (2009)
Чиста лiквiднiсть, використана на iнвестицiйну дiяльнiсть: -312,012 (2010); -181,781 (2009)
ФIНАНСОВА ДIЯЛЬНIСТЬ
Випуск акцiй: - (2010); 500,000 (2009)
Отримання субординованих зобов'язань: - (2010); 798,425 (2009)
Погашення боргових цiнних паперiв:
-3,194,000 (2010);
-544,837 (2009)
Чиста лiквiднiсть, що була використана на/ генерована фiнансовою дiяльнiстю: -3,194,000 (2010); 753,588
(2009)
ЧИСТА ЛIКВIДНIСТЬ, ЩО БУЛА ГЕНЕРОВАНА/ВИКОРИСТАНА ПРОТЯГОМ ПЕРIОДУ: 2,134,021
(2010); -693,992 (2009).
Узгодження (тисячi гривень):
Грошовi кошти та їх еквiваленти на 1 сiчня:
2,653,382 (2010);3,278,644 (2009)
Чиста лiквiднiсть, що була використана протягом перiоду: 2,134,021 (2010);-693,992 (2009)
Вплив змiн валютних курсiв на грошовi кошти та їх еквiваленти:
-13,440 (2010); 68,730 (2009)
Грошовi кошти та їх еквiваленти на 31 грудня:
4,773,963 (2010);2,653,382 (2009).
Грошовi кошти та їх еквiваленти, що вiдносяться до: (тисячi гривень):
Каси та поточних рахункiв у Нацiональному банку України: (Примiтка 14); 1,547,659 (31 грудня 2010 р.);
1,509,663 (31 грудня 2009 р.)
Обов'язкового резерву на рахунку в Нацiональному банку України: (Примiтка 17); - (31 грудня 2010 р.);
334,426 (31 грудня 2009 р.)
Короткострокових депозитiв у Нацiональному банку України: (Примiтка 17); 2,173,711 (31 грудня 2010
р.); - (31 грудня 2009 р.)
Поточних рахункiв та депозитiв на вимогу в iнших банках: (Примiтка 17); 1,052,593 (31 грудня 2010 р.);
809,293 (31 грудня 2009 р.)

Усього: 4,773,963 (31 грудня 2010 р.); 2,653,382 (31 грудня 2009 р.).
Консолiдований звiт про змiни у власному капiталi ПАТ "Укрсоцбанк"
за рiк, що закiнчився 31 грудня
тисячi гривень
На 1 сiчня 2009 р.: 1,196,649 (Випущений капiтал); 673,164 (Резерв емiсiйного доходу); 1,750,589
(Накопичений нерозподiлений прибуток); 1,273,627 (Резерви згiдно з МСБО 16); 2,810 (Резерви згiдно з МСБО
39); 4,896,839 (Власний капiтал);
Випуски акцiй: 200,000 (Випущений капiтал); 300,000 (Резерв емiсiйного доходу); - (Накопичений
нерозподiлений прибуток); - (Резерви згiдно з МСБО 16); - (Резерви згiдно з МСБО 39); 500,000 (Власний
капiтал);
Усього сукупного доходу за перiод: - (Випущений капiтал); - (Резерв емiсiйного доходу); 173,758
(Накопичений нерозподiлений прибуток); 249,631 (Резерви згiдно з МСБО 16); -11,378 (Резерви згiдно з МСБО
39);
412,011 (Власний капiтал);
Перенесено до накопиченого нерозподiленого прибутку: - (Випущений капiтал); - (Резерв емiсiйного
доходу); 29,045 (Накопичений нерозподiлений прибуток); -29,045 (Резерви згiдно з МСБО 16); - (Резерви згiдно
з МСБО 39);
- (Власний капiтал);
На 31 грудня 2009 р.: 1,396,649 (Випущений капiтал); 973,164 (Резерв емiсiйного доходу); 1,953,392
(Накопичений нерозподiлений прибуток); 1,494,213 (Резерви згiдно з МСБО 16); -8,568 (Резерви згiдно з МСБО
39);
5,808,850 (Власний капiтал).
тисячi гривень
На 31 грудня 2009 р.: 1,396,649 (Випущений капiтал); 973,164 (Резерв емiсiйного доходу); 1,953,392
(Накопичений нерозподiлений прибуток); 1,494,213 (Резерви згiдно з МСБО 16); -8,568 (Резерви згiдно з МСБО
39);
5,808,850 (Власний капiтал)
Усього сукупного доходу за перiод: - (Випущений капiтал); - (Резерв емiсiйного доходу); 112,931
(Накопичений нерозподiлений прибуток); 498,070 (Резерви згiдно з МСБО 16); 12,029 (Резерви згiдно з МСБО
39);
623,030 (Власний капiтал)
Перенесено до накопиченого нерозподiленого прибутку: - (Випущений капiтал); - (Резерв емiсiйного
доходу); 29,884 (Накопичений нерозподiлений прибуток); -29,884 (Резерви згiдно з МСБО 16);
- (Резерви
згiдно з МСБО 39); - (Власний капiтал)
На 31 грудня 2010 р.: 1,396,649 (Випущений капiтал); 973,164 (Резерв емiсiйного доходу); 2,096,207
(Накопичений нерозподiлений прибуток); 1,962,399 (Резерви згiдно з МСБО 16); 3,461 (Резерви згiдно з МСБО
39);
6,431,880 (Власний капiтал).
Примiтки до консолiдованої фiнансової звiтностi ПАТ "Укрсоцбанк"
Змiст
(1)
Загальна iнформацiя
(2)
Основа пiдготовки консолiдованої фiнансової звiтностi
(3)
Основнi принципи облiкової полiтики
(4)
Процентний дохiд та подiбнi доходи
(5)
Витрати на виплату процентiв та подiбнi витрати
(6)
Дохiд вiд зборiв i комiсiй
(7)
Витрати на виплату зборiв i комiсiй
(8)
Прибутки та збитки вiд операцiй з iноземними валютами
(9)
Збитки вiд зменшення корисностi
(10)
Витрати на персонал
(11)
Iншi адмiнiстративнi витрати
(12)
Iншi чистi операцiйнi витрати/доходи
(13)
Витрати з податку на прибуток
(14)
Каса та поточнi рахунки в Нацiональному банку України
(15)
Фiнансовi активи за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки як прибутку або
збитку
(16)
Фiнансовi активи, наявнi для продажу
(17)
Позики та аванси iншим банкам
(18)
Позики та аванси клiєнтам
(19)
Основнi засоби
(20)
Нематерiальнi активи
(21)
Iншi активи

(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)
(30)
(31)
(32)
(33)
(34)
(35)

Депозити iнших банкiв
Депозити клiєнтiв
Випущенi борговi цiннi папери
Вiдстроченi податковi активи/зобов'язання
Iншi зобов'язання
Резерви по ризиках та нарахуваннях
Прибуток на акцiю
Власний капiтал
Гарантiї та наданi зобов'язання
Справедлива вартiсть фiнансових активiв та зобов'язань
Залишки за розрахунками iз зв'язаними сторонами
Звiтнiсть за сегментами
Загальне управлiння ризиками
Подiї, що сталися пiсля звiтної дати

(1)
Загальна iнформацiя
(а)
Органiзацiйна структура та дiяльнiсть
Публiчне акцiонерне товариство Банк соцiального розвитку "Укрсоцбанк" (далi по тексту - "Банк") було
створене як вiдкрите акцiонерне товариство згiдно iз законодавством України i зареєстроване Нацiональним
банком України (НБУ) 27 вересня 1991 р. пiд назвою Акцiонерний комерцiйний Банк соцiального розвитку
"Укрсоцбанк". У червнi 2010 року Банк був перереєстрований у публiчне акцiонерне товариство згiдно зi
змiнами до законодавства України, що набрали чинностi у 2009 роцi i встановлюють двi форми iснування
акцiонерних товариств: публiчнi та приватнi.
Ця консолiдована фiнансова звiтнiсть включає фiнансову звiтнiсть Банку та його консолiдованi дочiрнi
пiдприємства (примiтка (1в)).
Банк здiйснює дiяльнiсть на пiдставi генеральної банкiвської лiцензiї №5 вiд 29 грудня 2001 р. (виданої
НБУ). Крiм того, Банк має лiцензiї на здiйснення торгових операцiй з цiнними паперами та надання послуг
депозитарiю i зберiгача цiнних паперiв, виданi Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку. Банк
є членом державної програми страхування вкладiв в Українi.
Банк спецiалiзується на наданнi банкiвських послуг компанiям, що здiйснюють свою дiяльнiсть у рiзних
галузях, державним органам та фiзичним особам. Цi послуги включають залучення депозитiв i надання позик та
авансiв, здiйснення iнвестицiй у цiннi папери, здiйснення платежiв на територiї України i за кордон та обмiн
валют.
Юридична адреса Головного офiсу: вул. Ковпака, 29, Київ 03150, Україна. Крiм того, на 31 грудня 2010 р.
Банк має 6 макрорегiональних фiлiй, до яких входить 437 вiддiлень.
(б)
Акцiонери
Головним акцiонером Банку є UniCredit Bank Austria (Материнський банк), член UniCredit Group, яка
опосередковано контролює 95.41% (2009: 95.48%) випущеного капiталу Банку. Фактичною контролюючою
стороною групи UniCredit Group є UniCredito Italiano S.p.A. Бiльша частина фiнансування надходить вiд
Материнського банку. Внаслiдок цього Банк є економiчно залежним вiд UniCredit Group. Крiм того, дiяльнiсть
Банку тiсно пов'язана з вимогами UniCredit Group. Детальну iнформацiю про операцiї iз зв'язаними сторонами
представлено у примiтцi 32.
(в)
Дочiрнi пiдприємства
Перелiк дочiрнiх пiдприємств представлено таким чином:
1. ТОВ "Укрсоцнерухомiсть" (Назва); Україна (Країна реєстрацiї); Компанiя з управлiння активами
(Характер дiяльностi); 100.0% (% Власностi 31 грудня 2010 р.); 100.0% (% Власностi 31 грудня 2009 р.)
2. ПIФ "Укрсоцбуд" (Назва); Україна (Країна реєстрацiї); Пайовий iнвестицiйний фонд (Характер
дiяльностi); 100.0% (% Власностi 31 грудня 2010 р.); 100.0% (% Власностi 31 грудня 2009 р.)
3. ПIФ "Фонд управлiння активами "Укрсоц" (Назва); Україна (Країна реєстрацiї); Пайовий
iнвестицiйний фонд (Характер дiяльностi); 100.0% (% Власностi 31 грудня 2010 р.); 100.0% (% Власностi 31
грудня 2009 р.)
4. ТОВ "Укрсоцбуд" (Назва); Україна (Країна реєстрацiї); Будiвництво (Характер дiяльностi); 99.0% (%
Власностi 31 грудня 2010 р.);
99.0% (% Власностi 31 грудня 2009 р.)
5. ТОВ "Профiкс" (Назва); Україна (Країна реєстрацiї);
Розробка
та
пiдтримка
програмного
забезпечення (Характер дiяльностi);
80.0% (% Власностi 31 грудня 2010 р.); 80.0% (% Власностi 31 грудня
2009 р.).
(г)
Умови здiйснення дiяльностi в Українi
В Українi вiдбуваються полiтичнi та економiчнi змiни, якi впливали i можуть i надалi впливати на
дiяльнiсть установ, якi працюють у цих умовах. Внаслiдок цього здiйснення операцiй в Українi пов'язано з

ризиками, якi не є характерними для iнших ринкiв. Крiм того, скорочення обсягiв операцiй на ринках капiталу
та кредитних ресурсiв та його вплив на економiку України посилюють рiвень невизначеностi у економiчному
середовищi. Ця консолiдована фiнансова звiтнiсть вiдображає поточну оцiнку керiвництва щодо впливу умов
здiйснення дiяльностi в Українi на операцiї та фiнансовий стан Банку. Майбутнi умови здiйснення дiяльностi
можуть вiдрiзнятися вiд оцiнок керiвництва.
(2)
Основа пiдготовки консолiдованої фiнансової звiтностi
(а)
Пiдтвердження вiдповiдностi
Ця консолiдована фiнансова звiтнiсть пiдготовлена згiдно з Мiжнародними стандартами фiнансової
звiтностi (МСФЗ).
(б)
Основа оцiнки
Консолiдована фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена на основi принципу iсторичної вартостi, за
винятком фiнансових активiв та зобов'язань за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки як прибутку
або збитку, фiнансових активiв, наявних для продажу, та будiвель, якi вiдображенi за справедливою вартiстю.
(в)
Функцiональна валюта та валюта подання звiтностi
Функцiональною валютою та валютою подання звiтностi Банку i його дочiрнiх пiдприємств є гривня,
оскiльки гривня є нацiональною валютою України i вiдображає економiчну суть бiльшостi подiй та обставин, якi
її стосуються. Вся фiнансова iнформацiя у звiтах представлена у гривнях та округлена до тисяч.
Курси обмiну гривнi до основних валют, використанi при пiдготовцi цiєї консолiдованої фiнансової
звiтностi, представленi у таблицi:
Гривнi:
Долар США: 7.96 (31 грудня 2010 р.); 7.99 (31 грудня 2009 р.)
Росiйський рубль: 0.26 (31 грудня 2010 р.); 0.26 (31 грудня 2009 р.)
Євро: 10.57 (31 грудня 2010 р.); 11.45 (31 грудня 2009 р.)
На дату затвердження цiєї консолiдованої фiнансової звiтностi, 18 квiтня 2011 р., курси обмiну гривнi
становили 7.97 гривнi за 1.00 долар США, 11.51 гривнi за 1.00 євро i 0.28 гривнi за 1.00 росiйський рубль.
(г)
Застосування суджень, оцiнок та припущень
Пiдготовка консолiдованої фiнансової звiтностi вимагає вiд керiвництва формування суджень, оцiнок та
припущень, якi впливають на застосування принципiв облiкової полiтики, на суми активiв та зобов'язань,
доходiв та витрат, вiдображених у звiтностi, та на розкриття iнформацiї щодо потенцiйних активiв та
зобов'язань. Фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд цих оцiнок.
Оцiнки та припущення, на яких вони ?рунтуються, регулярно переглядаються. Результати перегляду
облiкових оцiнок визнаються у перiодi, в якому вони переглядаються, а також у всiх наступних перiодах, на якi
впливають такi оцiнки.
Далi представленi суттєвi судження щодо застосування принципiв облiкової полiтики Банку, сформованi
керiвництвом при пiдготовцi цiєї консолiдованої фiнансової звiтностi, та основнi джерела невизначеностi
оцiнок:
- Зменшення корисностi позик та авансiв. Керiвництво оцiнює зменшення корисностi шляхом оцiнки
вiрогiдностi погашення позик та вiдшкодування авансiв на основi аналiзу окремих позичальникiв по позиках, якi
є значними самi по собi, а також у сукупностi по позиках, якi є незначними самi по собi i якi мають аналогiчнi
умови та характеристики ризику.
Фактори, що беруться до уваги при оцiнцi окремих позик, включають iсторiю погашення, поточний
фiнансовий стан позичальника, своєчаснiсть погашення i заставу, якщо така iснує. Для визначення суми
зменшення корисностi керiвництво проводить оцiнку сум та строкiв майбутнiх платежiв з погашення основної
суми заборгованостi та процентiв i надходження вiд реалiзацiї застави, якщо така iснує. Пiсля цього цi грошовi
потоки дисконтуються iз застосуванням початкової процентної ставки по позицi. Фактичнi платежi з погашення
основної суми заборгованостi i процентiв залежать вiд спроможностi позичальника генерувати грошовi потоки
вiд операцiй або отримати альтернативне фiнансування i можуть вiдрiзнятися вiд оцiнок керiвництва.
Фактори, що беруться до уваги при оцiнцi зменшення корисностi позик, що оцiнюються у сукупностi,
включають iсторичний досвiд понесення збиткiв вiд кредитування, процент простроченої заборгованостi у
кредитному портфелi та загальнi економiчнi умови.
Примiтка (18) мiстить опис чутливостi балансової вартостi позик та авансiв до змiн в оцiнках. Якби
фактичнi суми погашення були меншими, нiж за оцiнками керiвництва, Банк повинен був би вiдобразити в
облiку додатковi витрати у зв'язку iз зменшенням корисностi.
- Оцiнка вартостi будiвель. Будiвлi вiдображенi за справедливою вартiстю за вирахуванням накопичених
у подальшому зносу та збиткiв вiд зменшення корисностi. Для визначення справедливої вартостi застосовувався
метод ринкового пiдходу. Ринковий пiдхiд ?рунтується на аналiзi результатiв порiвнянних продажiв аналогiчних
будiвель. Оцiнка справедливої вартостi будiвель вимагає формування суджень та застосування припущень щодо
порiвнянностi об'єктiв майна та iнших факторiв. Для оцiнки справедливої вартостi об'єктiв нерухомостi
керiвництво залучає зовнiшнiх незалежних оцiнювачiв. Примiтка (19) мiстить опис ключових припущень,

використаних при оцiнцi справедливої вартостi будiвель.
(3)
Основнi принципи облiкової полiтики
Далi наведено основнi принципи облiкової полiтики, що були застосованi пiд час пiдготовки цiєї
консолiдованої фiнансової звiтностi. Цi принципи облiкової полiтики застосовувалися послiдовно до усiх
перiодiв.
Дочiрнi пiдприємства та суб'єкти господарювання спецiального призначення
Дочiрнiми пiдприємствами є суб'єкти господарювання, що контролюються Банком. Контроль iснує тодi,
коли Банк має повноваження, безпосередньо чи опосередковано, керувати фiнансовою та операцiйною
полiтикою суб'єкта господарювання для отримання вигод у результатi його дiяльностi. Фiнансова звiтнiсть
дочiрнiх пiдприємств включається до консолiдованої фiнансової звiтностi з моменту встановлення контролю до
дати припинення контролю. При необхiдностi, принципи облiкової полiтики дочiрнiх пiдприємств змiнюються
для їх узгодження з принципами, затвердженими Банком.
СГСП консолiдується, якщо, за результатами аналiзу сутi його стосункiв iз Банком та ризикiв i вигод,
пов'язаних iз СГСП, Банк робить висновок про те, що вiн контролює СГСП. СГСП, контрольоване Банком, було
створене на умовах, що передбачають жорсткi обмеження на повноваження керiвництва СГСП щодо прийняття
рiшень та передбачають отримання Банком бiльшої частини вигод та прийняття Банком на себе бiльшостi
ризикiв, пов'язаних з операцiями та чистими активами СГСП.
Операцiї, вилученi при консолiдацiї
Залишки по розрахунках i операцiї мiж компанiями Групи та будь-якi нереалiзованi прибутки та збитки
вiд операцiй мiж компанiями Групи вилучаються пiд час пiдготовки консолiдованої фiнансової звiтностi.
Операцiї в iноземних валютах
Операцiї в iноземних валютах перераховуються у функцiональну валюту за курсами обмiну, що дiють на
дату здiйснення операцiї. Монетарнi активи та зобов'язання, деномiнованi в iноземних валютах на звiтну дату,
перераховуються у функцiональну валюту за курсом обмiну, що дiє на цю дату. Прибутки або збитки вiд
курсових рiзниць по монетарних статтях являють собою рiзницю мiж амортизованою вартiстю у
функцiональнiй валютi на початок перiоду, скоригованою з урахуванням ефективної процентної ставки та
платежiв за перiод, та амортизованою вартiстю в iноземнiй валютi, перерахованою за курсом обмiну на кiнець
звiтного перiоду. Немонетарнi активи та зобов'язання, деномiнованi в iноземних валютах, якi оцiнюються за
справедливою вартiстю, перераховуються у функцiональну валюту за курсами обмiну, що дiють на дату
визначення справедливої вартостi. Курсовi рiзницi, що виникають при перерахуваннi, визнаються у прибутку
або збитку, за винятком рiзниць, що виникають при перерахуваннi iнструментiв капiталу, наявних для продажу,
якi визнаються в iншому сукупному доходi. Немонетарнi статтi, якi оцiнюються за iсторичною вартiстю в
iноземнiй валютi, перераховуються за курсом обмiну, що дiє на дату операцiї.
Фiнансовi iнструменти
Класифiкацiя
Фiнансовi iнструменти за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку це фiнансовi активи або зобов'язання, що були придбанi або виникли, головним чином, з метою продажу або
зворотного викупу у найближчому майбутньому, частина портфеля iдентифiкованих фiнансових iнструментiв,
якi управляються разом та вiдносно яких є свiдчення нещодавньої практики отримання прибутку протягом
короткого промiжку часу, похiднi фiнансовi iнструменти (за винятком похiдних фiнансових iнструментiв, якi
були визначенi та дiють як iнструменти хеджування) або визначенi при початковому визнаннi як фiнансовi
iнструменти за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку.
Банк може визначати фiнансовi активи та зобов'язання як фiнансовi активи та зобов'язання за
справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку, якщо управлiння активами чи
зобов'язаннями та їх оцiнка здiйснюється на основi справедливої вартостi, таке визначення виключає або значно
зменшує невiдповiдностi у бухгалтерському облiку, якi б виникли за iншого визначення, або актив чи
зобов'язання мiстить вбудований похiдний iнструмент, який значним чином модифiкує грошовi потоки, якi за
iншого визначення були б необхiдними згiдно з контрактом.
Усi похiднi iнструменти, призначенi для торгових операцiй, справедлива вартiсть яких має додатне
значення, а також придбанi опцiони вiдображаються у звiтностi як активи. Усi похiднi iнструменти, призначенi
для торгових операцiй, справедлива вартiсть яких має вiд'ємне значення, а також проданi опцiони
вiдображаються у звiтностi як зобов'язання.
Позики та дебiторська заборгованiсть - це непохiднi фiнансовi активи з фiксованими платежами або з
платежами, що можуть бути визначенi, якi не мають котирування цiни на активному ринку, за винятком тих, якi
Банк має намiр продати негайно або найближчим часом, тих, якi при початковому визнаннi були визначенi
Банком як фiнансовi iнструменти за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки як прибутку або
збитку, тих, якi при початковому визнаннi були визначенi Банком як фiнансовi iнструменти, наявнi для
продажу, або тих, по яких Банк може не вiдшкодувати у значнiй мiрi всi початковi iнвестицiї, крiм випадкiв,
пов'язаних зi знецiненням позик.

Активи, що утримуються до погашення - це непохiднi фiнансовi активи з фiксованими платежами або з
платежами, що можуть бути визначенi, а також з фiксованими строками погашення, якi керiвництво має намiр
та спроможнiсть утримувати до строку погашення, за винятком тих, якi керiвництво при початковому визнаннi
визначає як фiнансовi активи за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку,
якi керiвництво визначає як активи, наявнi для продажу, або тих, якi вiдповiдають визначенню "позики та
дебiторська заборгованiсть".
Активи, наявнi для продажу - це фiнансовi активи, якi були визначенi як фiнансовi активи, наявнi для
продажу, або тi, що не були класифiкованi як позики та дебiторська заборгованiсть, активи, що утримуються до
погашення, або фiнансовi iнструменти за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки як прибутку або
збитку.
Керiвництво визначає прийнятну класифiкацiю фiнансових iнструментiв на момент початкового
визнання. Похiднi фiнансовi iнструменти та фiнансовi iнструменти, якi були визначенi при початковому
визнаннi як фiнансовi iнструменти за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки як прибутку або
збитку, не можуть бути рекласифiкованi з категорiї фiнансових iнструментiв за справедливою вартiстю, з
вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку. Фiнансовi активи, якi вiдповiдають визначенню "позики та
дебiторська заборгованiсть", можуть бути рекласифiкованi з категорiї фiнансових iнструментiв за справедливою
вартiстю, з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку, або з категорiї фiнансових iнструментiв, наявних
для продажу, якщо суб'єкт господарювання має намiр та спроможнiсть утримувати їх у найближчому
майбутньому або до строку погашення. Iншi фiнансовi iнструменти можуть бути рекласифiкованi з категорiї
фiнансових iнструментiв за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку, тiльки
у нечисленних випадках. Такi випадки можуть бути пов'язанi з подiєю, яка є нестандартною або такою, що
навряд знову вiдбудеться найближчим часом.
Категорiї фiнансових iнструментiв подiляються на такi класи:
- борговi цiннi папери
- iнструменти капiталу
- паї в iнвестицiйних фондах
- позики
- депозити
- похiднi iнструменти.
Такий подiл на класи представлений у таблицях, що мiстяться у примiтках до консолiдованої фiнансової
звiтностi.
Визнання
Фiнансовi активи та зобов'язання визнаються у консолiдованому звiтi про фiнансовий стан, коли Банк
стає стороною договору про придбання фiнансового iнструмента. Усi стандартнi придбання фiнансових активiв
облiковуються на дату розрахункiв.
Оцiнка
Початкова оцiнка фiнансового активу або фiнансового зобов'язання здiйснюється за справедливою
вартiстю плюс, якщо це фiнансовий актив або фiнансове зобов'язання не за справедливою вартiстю, з
вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку, витрати на здiйснення операцiй, якi прямо вiдносяться до
придбання чи випуску фiнансового активу чи фiнансового зобов'язання.
Пiсля початкового визнання фiнансовi активи, включаючи похiднi iнструменти, якi є активами,
оцiнюються за справедливою вартiстю без будь-якого вирахування витрат на здiйснення операцiй, якi можуть
бути понесенi при продажу чи iншому вибуттi фiнансового активу, за винятком позик та дебiторської
заборгованостi, що оцiнюються за амортизованою вартiстю iз застосуванням методу ефективного вiдсотка;
iнвестицiй, що утримуються до погашення, якi оцiнюються за амортизованою вартiстю iз застосуванням методу
ефективного вiдсотка, та iнвестицiй в iнструменти капiталу, якi не мають котирування цiни на активному ринку
i справедливу вартiсть яких неможливо оцiнити достовiрно. Такi фiнансовi iнструменти оцiнюються за вартiстю
придбання.
Усi фiнансовi зобов'язання, крiм тих, що були визначенi як зобов'язання за справедливою вартiстю, з
вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку, та крiм фiнансових зобов'язань, що виникають у випадку,
коли передача фiнансового активу, вiдображеного в облiку за справедливою вартiстю, не вiдповiдає критерiям
припинення визнання, оцiнюються за амортизованою вартiстю. Амортизована вартiсть розраховується за
методом ефективного вiдсотка. Премiї та дисконти, у тому числi початковi витрати на здiйснення операцiй,
включаються до балансової вартостi вiдповiдного iнструмента та амортизуються за ефективною процентною
ставкою по цьому iнструменту. Якщо оцiнка вартостi на основi наявних ринкових даних вказує на прибуток або
збиток вiд змiн справедливої вартостi при початковому визнаннi активу чи зобов'язання, цей прибуток або
збиток негайно визнається у прибутку або збитку. Якщо початковий прибуток або збиток ?рунтується не тiльки
на наявних ринкових даних, вiн переноситься на майбутнi перiоди i визнається належними чином протягом
строку iснування активу чи зобов'язання, або коли цiни стають наявними, або при вибуттi активу чи

зобов'язання.
Принципи оцiнки за справедливою вартiстю
Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв ?рунтується на котируваннi їх цiн на ринку на звiтну дату
без будь-яких вирахувань витрат на здiйснення операцiй. У разi вiдсутностi цiни котирування справедлива
вартiсть iнструмента визначається з використанням методiв оцiнки вартостi з максимальним застосуванням
ринкової iнформацiї. Такi методи оцiнки вартостi включають посилання на нещодавнi операцiї на ринку, що
проводилися на звичайних ринкових умовах, поточнi ринковi цiни на практично аналогiчнi iнструменти, моделi
дисконтованих грошових потокiв та опцiонного цiноутворення, а також iншi методи, якi широко
використовуються учасниками ринку для визначення цiни iнструмента.
При застосуваннi методiв дисконтованих грошових потокiв очiкуванi в майбутньому грошовi потоки
базуються на найбiльш точних оцiнках керiвництва. При цьому використовується ставка дисконту, яка дорiвнює
ринковiй ставцi на звiтну дату по iнструменту, що має подiбнi умови та характеристики. При використаннi
моделей цiноутворення данi про фiнансовий iнструмент, що вводяться до моделi, базуються на ринкових
оцiнках на звiтну дату.
Прибутки та збитки вiд подальшої оцiнки
Прибуток або збиток в результатi змiни справедливої вартостi фiнансового iнструмента, класифiкованого
як фiнансовий iнструмент за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку,
визнається у прибутку або збитку.
Прибуток або збиток вiд змiни справедливої вартостi фiнансового активу, наявного для продажу,
визнається безпосередньо в iншому сукупному доходi (за винятком збиткiв вiд зменшення корисностi i
прибуткiв та збиткiв вiд курсових рiзниць по боргових фiнансових iнструментах, наявних для продажу) до
моменту припинення визнання цього активу, коли кумулятивний прибуток або збиток, що ранiше був визнаний
в iншому сукупному доходi, визнається у прибутку або збитку. Проценти, пов'язанi з фiнансовим активом,
наявним для продажу, визнаються у прибутку або збитку у тому перiодi, в якому вони були заробленi, i
розраховуються за методом ефективного вiдсотка.
Прибуток або збиток вiд фiнансових активiв та зобов'язань, вiдображених за амортизованою вартiстю,
визнається у прибутку або збитку, коли вiдбувається припинення визнання фiнансового активу чи фiнансового
зобов'язання або зменшується його кориснiсть, а також у процесi амортизацiї.
Припинення визнання
Припинення визнання фiнансових активiв вiдбувається тодi, коли вийшов строк дiї прав на отримання
грошових коштiв вiд фiнансового активу, або коли Банк передав практично всi ризики та винагороди, пов'язанi з
володiнням фiнансовим активом. Будь-якi права чи зобов'язання, що виникають або утримуються при передачi,
визнаються окремо як активи чи зобов'язання. Припинення визнання фiнансового зобов'язання вiдбувається
тодi, коли воно погашається.
Банк також припиняє визнання деяких активiв, коли вiн списує залишки по активах, якi вважаються
безнадiйними щодо погашення.
Угоди про зворотний викуп та угоди про зворотний продаж
Цiннi папери, проданi за угодами про продаж та зворотний викуп (репо), облiковуються як забезпеченi
операцiї з фiнансування, при цьому цiннi папери вiдображаються у консолiдованому звiтi про фiнансовий стан, а
зобов'язання контрагента включається до сум до виплати за операцiями репо у складi депозитiв i залишкiв
коштiв в iнших банках або поточних рахункiв i депозитiв клiєнтiв залежно вiд обставин. Рiзниця мiж цiною
продажу i цiною зворотного викупу являє собою витрати на виплату процентiв i визнається у прибутку або
збитку протягом строку дiї угоди про зворотний викуп за методом ефективного вiдсотка.
Цiннi папери, придбанi за угодами про зворотний продаж, облiковуються як суми до отримання за
операцiями зворотного продажу у складi коштiв в iнших банках або позик клiєнтам залежно вiд обставин.
Рiзниця мiж цiною придбання та цiною продажу являє собою процентний доход i визнається у прибутку або
збитку протягом строку дiї угоди про зворотний продаж за методом ефективного вiдсотка.
Якщо активи, придбанi за угодою про зворотний продаж, продаються третiм особам, зобов'язання щодо
повернення цiнних паперiв облiковується як торгове зобов'язання i оцiнюється за справедливою вартiстю.
Похiднi фiнансовi iнструменти
Похiднi фiнансовi iнструменти включають валютнi свопи, форварднi операцiї, операцiї з обмiну валют на
умовах спот, дорогоцiннi метали, а також будь-якi поєднання цих iнструментiв.
Похiднi iнструменти спочатку визнаються за справедливою вартiстю на дату укладання контракту про
похiдний iнструмент, пiсля чого вони переоцiнюються за справедливою вартiстю. Всi похiднi iнструменти
вiдображаються як активи, якщо їх справедлива вартiсть має додатне значення, та як зобов'язання, якщо їх
справедлива вартiсть має вiд'ємне значення.
Змiни справедливої вартостi похiдних iнструментiв визнаються негайно у прибутку або збитку.
Похiднi iнструменти можуть бути вбудованi в iншу угоду ("основний контракт"). Вбудований похiдний
iнструмент вiдокремлюється вiд основного контракту та облiковується як похiдний iнструмент тiльки у випадку,

якщо економiчнi характеристики та ризики основного контракту та вбудованого похiдного iнструменту не
пов'язанi тiсно мiж собою, якщо окремий iнструмент з такими самими умовами, що i у вбудованого похiдного
iнструмента, вiдповiдає визначенню похiдного iнструмента, та якщо комбiнований iнструмент не оцiнюється за
справедливою вартiстю, з вiдображенням змiни справедливої вартостi у прибутку або збитку. Похiднi
iнструменти, вбудованi у фiнансовi активи чи фiнансовi зобов'язання за справедливою вартiстю, з
вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку, не вiдокремлюються.
Хоча Банк i здiйснює торговi операцiї з похiдними iнструментами для цiлей хеджування ризикiв, цi
iнструменти не вiдповiдають критерiям облiку хеджування.
Взаємозарахування
Фiнансовi активи i зобов'язання взаємозараховуються, i чиста сума вiдображається у консолiдованому
звiтi про фiнансовий стан у випадку iснування юридично забезпеченого права на взаємозарахування визнаних
сум i намiру провести розрахунок шляхом взаємозарахування або реалiзувати актив i одночасно погасити
зобов'язання.
Дорогоцiннi метали
Дорогоцiннi метали вiдображаються за меншою з вартостей - за чистою вартiстю реалiзацiї або за
вартiстю придбання. Чиста вартiсть реалiзацiї дорогоцiнних металiв оцiнюється на основi котирування ринкових
цiн. Вартiсть придбання дорогоцiнних металiв визначається за методом "перше надходження - перше вибуття"
(FIFO). Дорогоцiннi метали вiдображаються у складi iнших активiв.
Основнi засоби
Власнi активи
Основнi засоби вiдображаються за вартiстю придбання за вирахуванням накопиченого зносу та збиткiв
вiд зменшення корисностi, за винятком будiвель, якi вiдображенi за вартiстю переоцiнки, про що йдеться далi.
Вартiсть включає витрати, безпосередньо пов'язанi з придбанням активу. Вартiсть активiв, створених за
рахунок власних коштiв, включає вартiсть матерiалiв та витрати на оплату працi основних працiвникiв, iншi
витрати, що безпосередньо вiдносяться на приведення активу в робочий стан, придатний для його цiльового
використання, витрати на демонтаж та перевезення об'єктiв, на вiдновлення територiї, на якiй розмiщенi активи,
та капiталiзованi витрати по вiдповiдних активах. Придбане програмне забезпечення, яке є складовою
функцiональностi вiдповiдного обладнання, капiталiзується у складi вартостi цього обладнання.
Вартiсть будiвель пiдлягає регулярнiй переоцiнцi. Частота переоцiнки залежить вiд змiн справедливої
вартостi будiвель, що пiдлягають переоцiнцi. Для визначення справедливої вартостi будiвель керiвництво
залучає незалежних професiйних оцiнювачiв. Метод, який застосовувався для визначення справедливої вартостi,
передбачав порiвняння з вартiстю останнiх продажiв аналогiчних будiвель.
Збiльшення вартостi будiвель в результатi переоцiнки визнається безпосередньо в iншому сукупному
доходi, за винятком тих випадкiв, коли воно сторнує зменшення вартостi в результатi попередньої переоцiнки,
визнане у прибутку або збитку. Зменшення вартостi будiвель в результатi переоцiнки визнається у прибутку або
збитку, за винятком тих випадкiв, коли воно сторнує збiльшення вартостi в результатi попередньої переоцiнки,
визнане безпосередньо в iншому сукупному доходi.
Якщо до складу одиницi основних засобiв входять значнi компоненти, якi мають рiзнi строки корисного
використання, цi компоненти вiдображаються в облiку як окремi одиницi основних засобiв.
Орендованi активи
Платежi за договорами операцiйної оренди, за умовами яких Банк не приймає на себе практично всi
ризики i не отримує всi вигоди, пов'язанi з володiнням активами, класифiкуються як витрати у тому перiодi, в
якому вони були понесенi.
Оренда, за якою Банк приймає практично всi ризики i отримує всi вигоди, пов'язанi з володiнням
активами, класифiкуються як фiнансова оренда. Обладнання, отримане на умовах фiнансової оренди,
вiдображається у розмiрi, що дорiвнює меншiй з вартостей - справедливiй вартостi чи приведенiй вартостi
мiнiмальних орендних платежiв на момент початку оренди, за вирахуванням накопиченого зносу та збиткiв вiд
зменшення корисностi.
Знос
Знос вiдображається у прибутку або збитку за прямолiнiйним методом протягом оцiненого строку
корисного використання конкретних активiв. Знос нараховується з моменту придбання активiв або, якщо це
стосується активiв, створених за рахунок власних коштiв, з моменту, коли вiдповiдний актив завершений i
готовий до використання. Знос на землю не нараховується. Оцiненi строки корисного використання такi:
Будiвлi - 25 - 50 рокiв
Меблi та обладнання - 5 - 10 рокiв
Комп'ютери - 4 - 10 рокiв
Транспортнi засоби - 6 - 10 рокiв
Витрати, понесенi на ремонт орендованих примiщень, визнаються як активи i вiдображаються у прибутку
або збитку за прямолiнiйним методом протягом коротшого iз двох строкiв: строку оренди або строку корисного

використання орендованих примiщень.
Методи нарахування зносу, строки корисного використання та залишкова вартiсть переглядаються на
звiтну дату i належним чином коригуються.
Нематерiальнi активи
Нематерiальнi активи, придбанi Банком, вiдображаються за вартiстю придбання за вирахуванням
накопиченої амортизацiї та збиткiв вiд зменшення корисностi.
Отриманi лiцензiї на комп'ютерне програмне забезпечення капiталiзуються виходячи iз суми витрат на
придбання та введення в експлуатацiю конкретного програмного забезпечення.
Амортизацiя визнається у прибутку або збитку за прямолiнiйним методом протягом оцiненого строку
корисного використання нематерiальних активiв з моменту, коли вони готовi до використання, оскiльки це
найкраще вiдображає очiкувану модель споживання майбутнiх економiчних вигод, втiлених у цьому активi.
Оцiненi строки корисного використання нематерiальних активiв з обмеженими строками використання
становлять вiд 4 до 7 рокiв.
Методи нарахування амортизацiї, строки корисного використання та залишкова вартiсть переглядаються
на звiтну дату i, якщо необхiдно, коригуються.
Iнвестицiйна нерухомiсть
Iнвестицiйна нерухомiсть - це нерухомiсть, яка утримується або для отримання доходу вiд оренди, або
для збiльшення вартостi капiталу, або ж i для однiєї, i для iншої цiлi, але не для продажу у ходi звичайної
дiяльностi, або для використання у виробництвi чи постачаннi товарiв чи послуг, або для адмiнiстративних
цiлей. Iнвестицiйна нерухомiсть включається до складу основних засобiв у консолiдованому звiтi про
фiнансовий стан i визнається за вартiстю придбання за вирахуванням накопиченого зносу та збиткiв вiд
зменшення корисностi.
Iншi активи
Iншi активи вiдображаються за вартiстю придбання за вирахуванням збиткiв вiд зменшення корисностi,
за винятком житлових примiщень, що знаходяться на стадiї будiвництва, та житлових примiщень, що
утримуються для продажу, у ходi звичайної дiяльностi.
Житловi примiщення, що знаходяться на стадiї будiвництва, та житловi примiщення, що утримуються для
продажу, у ходi звичайної дiяльностi оцiнюються за меншою з двох вартостей: за фактичною вартiстю або за
чистою вартiстю реалiзацiї. Фактична вартiсть визначається за методом "перше надходження - перше вибуття" i
включає витрати на придбання запасiв, виробничi та iншi витрати, понесенi на доставку запасiв до теперiшнього
мiсцезнаходження та на приведення їх у вiдповiдний стан. Крiм того, фактична вартiсть включає вiдповiдну
частку виробничих накладних витрат, що розрахована на основi звичайної виробничої потужностi пiдприємства.
Чиста вартiсть реалiзацiї являє собою оцiнену цiну продажу в ходi звичайної дiяльностi за вирахуванням
оцiнених витрат на завершення виробництва та реалiзацiю.
Зменшення корисностi
Фiнансовi активи, що вiдображаються за амортизованою вартiстю
Фiнансовi активи, що вiдображаються за амортизованою вартiстю, складаються, головним чином, з позик
та авансiв iншим банкам i клiєнтам та iнших активiв. Керiвництво регулярно проводить аналiз кредитного
портфеля на предмет зменшення корисностi. Позика (чи група позик) є знецiненою, i виникають збитки вiд
зменшення корисностi, тiльки якщо iснує об'єктивний доказ зменшення корисностi в результатi однiєї або
кiлькох подiй, що сталися пiсля початкового визнання позики, i ця подiя (чи подiї) впливають на оцiнку
майбутнiх грошових потокiв по позицi (або групi позик), якi можуть бути достовiрно оцiненi.
Спочатку керiвництво оцiнює, чи iснують об'єктивнi ознаки зменшення корисностi по окремо взятих
позиках та авансах, якi самi по собi є значними, та по окремо взятих або в сукупностi позиках та авансах, що
самi по собi не є значними. Якщо по оцiненiй окремо взятiй позицi об'єктивних ознак зменшення корисностi не
iснує, незалежно вiд того, чи є вона значною, чи нi, ця позика включається до групи позик з подiбними
характеристиками кредитного ризику i в сукупностi вони оцiнюються на предмет зменшення корисностi.
Позики, якi оцiнюються окремо на предмет зменшення корисностi, i збиток вiд зменшення корисностi яких
визнається або продовжує визнаватися, не включаються до сукупної оцiнки зменшення корисностi.
Якщо iснують об'єктивнi ознаки того, що був понесений збиток вiд зменшення корисностi позики, сума
збитку оцiнюється як рiзниця мiж балансовою вартiстю позики та приведеною вартiстю очiкуваних у
майбутньому грошових потокiв, включаючи суми очiкуваного вiдшкодування по гарантiях та заставi (не
включаючи майбутнi збитки, що не були понесенi), дисконтованi за початковою ефективною процентною
ставкою по позицi. Передбаченi договором грошовi потоки та iсторiя збиткiв вiд кредитування, з урахуванням
наявних даних, якi вiдображають поточнi економiчнi умови, забезпечують основу для оцiнки очiкуваних у
майбутньому грошових потокiв.
У деяких випадках наявнi данi, якi є необхiдними для оцiнки суми збитку вiд зменшення корисностi
позики, можуть бути недостатнiми або такими, що вже не стосуються у повнiй мiрi обставин, що склалися. Таке
може статися, коли позичальник зазнає фiнансових труднощiв i при цьому iснує лише незначна кiлькiсть даних

щодо iсторiї кредитування подiбних позичальникiв. У таких випадках оцiнка збитку вiд зменшення корисностi
здiйснюється керiвництвом на основi його досвiду та суджень. Припущення, що використовуються для оцiнки
як суми, так i часу майбутнiх грошових потокiв, регулярно переглядаються з тим, щоб зменшити розбiжностi
мiж оцiнкою збитку та фактичним збитком з урахуванням досвiду понесення збиткiв вiд кредитування.
Усi збитки вiд зменшення корисностi позик та дебiторської заборгованостi визнаються у прибутку або
збитку i сторнуються тiльки тодi, коли подальше збiльшення суми очiкуваного вiдшкодування може бути
об'єктивно пов'язане з подiєю, яка сталася пiсля визнання збитку вiд зменшення корисностi.
Якщо позика є безнадiйною на предмет погашення, вона списується за рахунок вiдповiдного резерву на
покриття збиткiв вiд зменшення корисностi позик. Банк списує позики (та вiдповiднi резерви по збитках вiд
кредитування), якщо керiвництво визначає, що позики є безнадiйними, i коли було вжито всiх необхiдних
заходiв для повернення позик.
Фiнансовi активи, що вiдображаються за вартiстю придбання
Фiнансовi активи, вiдображенi за вартiстю придбання, включають iнструменти капiталу, якi не мають
котирування ринкової цiни, що входять до складу активiв, наявних для продажу, якi не вiдображаються за
справедливою вартiстю, оскiльки їх справедливу вартiсть неможливо оцiнити достовiрно. Якщо iснує об'єктивна
ознака зменшення корисностi таких iнвестицiй, збиток вiд зменшення корисностi розраховується як рiзниця мiж
балансовою вартiстю iнвестицiї та приведеною вартiстю оцiнених майбутнiх грошових потокiв, дисконтованих
за поточною ринковою ставкою доходностi по аналогiчних фiнансових активах.
Усi збитки вiд зменшення корисностi цих iнвестицiй визнаються у прибутку або збитку i не можуть бути
сторнованi.
Активи, наявнi для продажу
Збитки вiд зменшення корисностi активiв, наявних для продажу, визнаються шляхом перенесення
накопиченого збитку, який був визнаний в iншому сукупному доходi, до прибутку або збитку, що є
рекласифiкацiйним коригуванням. Кумулятивний збиток, перенесений з iншого сукупного доходу до прибутку
або збитку - це рiзниця мiж вартiстю придбання за вирахуванням погашення основної суми заборгованостi та
амортизацiї, та поточною справедливою вартiстю за вирахуванням збитку вiд зменшення корисностi, який
ранiше був визнаний у прибутку або збитку. Змiни резервiв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi, що
вiдносяться на часовий промiжок, вiдображаються у складi процентного доходу.
Для iнвестицiї в iнструмент капiталу, наявний для продажу, значне або тривале зменшення справедливої
вартостi порiвняно з вартiстю придбання є об'єктивною ознакою зменшення корисностi.
Якщо у наступному перiодi справедлива вартiсть знецiненого боргового iнструмента, наявного для
продажу, збiльшується, i це збiльшення може бути об'єктивно пов'язане з подiєю, що сталася пiсля визнання
збитку вiд зменшення корисностi у прибутку або збитку, тодi збиток вiд зменшення корисностi сторнується, при
цьому сума сторнування визнається у прибутку або збитку. Однак будь-яке подальше вiдшкодування
справедливої вартостi знецiненого iнструмента капiталу, наявного для продажу, визнається в iншому сукупному
доходi.
Нефiнансовi активи
Iншi нефiнансовi активи, крiм вiдстрочених податкiв, оцiнюються на кожну звiтну дату на предмет
iснування ознак зменшення корисностi. Сумою очiкуваного вiдшкодування нефiнансових активiв є бiльша з
двох оцiнок: справедлива вартiсть мiнус витрати на реалiзацiю або вартiсть використання активу. При оцiнцi
вартостi використання активу оцiненi майбутнi грошовi потоки дисконтуються до їх приведеної вартостi з
використанням ставки дисконту до оподаткування, що вiдображає поточнi ринковi оцiнки вартостi грошових
коштiв у часi та ризики, властивi певному активу. Сума очiкуваного вiдшкодування активу, який самостiйно не
генерує надходження грошових коштiв незалежно вiд надходжень вiд iнших активiв, визначається по одиницi,
що генерує грошовi кошти, до якої вiдноситься цей актив. Збиток вiд зменшення корисностi визнається у
випадках, коли балансова вартiсть активу або його одиницi, що генерує грошовi кошти, перевищує суму його
вiдшкодування.
Усi збитки вiд зменшення корисностi нефiнансових активiв визнаються у прибутку або збитку i
сторнуються тiльки тодi, коли змiнюються оцiнки, що застосовувалися для визначення суми очiкуваного
вiдшкодування. Збиток вiд зменшення корисностi сторнується тiльки тодi, коли балансова вартiсть активу не
перевищує балансову вартiсть, яка була б визначена, за вирахуванням зносу або амортизацiї, якби не був
визнаний збиток вiд зменшення корисностi.
Резерви
Резерв визнається у консолiдованому звiтi про фiнансовий стан, коли Банк має юридичне або
конструктивне зобов'язання в результатi подiї, що сталася у минулому, i коли iснує вiрогiднiсть того, що
погашення даного зобов'язання призведе до зменшення економiчної вигоди. Якщо наслiдки погашення є
суттєвими, сума резервiв визначається шляхом дисконтування очiкуваних у майбутньому грошових потокiв з
використанням ставки без урахування оподаткування, що вiдображає поточнi ринковi оцiнки вартостi грошових
коштiв у часi i, коли це доречно, ризики, властивi конкретному зобов'язанню.

Резерв на реструктуризацiю визнається, коли Банк затверджує детальний та офiцiйний план
реструктуризацiї, i реструктуризацiя або вже почалася, або була оголошена публiчно. Резерв по майбутнiх
операцiйних витратах не створюється.
Виплати працiвникам
Пенсiї забезпечуються державою. Банк та його працiвники здiйснюють обов'язковi вiдрахування, що
розраховуються на основi доходiв кожного працiвника. Витрати на такi вiдрахування визнаються у прибутку або
збитку у тому перiодi, в якому здiйснюються вiдрахування, у складi статтi "Заробiтна плата та виплати
працiвникам".
Крiм того, згiдно з Пенсiйною угодою, укладеною мiж Банком та недержавним пенсiйним фондом, Банк
зобов'язаний щомiсяця здiйснювати вiдрахування недержавному пенсiйному фонду. Такi вiдрахування
становлять 1% вiд основної заробiтної плати працiвникiв, якi працюють у Банку понад один рiк. Суми
вiдрахувань вiдносяться на витрати у тому перiодi, в якому вони здiйснюються, у складi статтi "Витрати на
персонал".
Дивiденди
Банк може оголошувати та виплачувати дивiденди тiльки згiдно з правилами та положеннями
законодавства України.
Дивiденди за простими акцiями вiдображаються як розподiл накопиченого нерозподiленого прибутку у
тому перiодi, коли вони були оголошенi.
Дивiденди за привiлейованими акцiями оголошуються i нараховуються виходячи з мiнiмальної суми
дивiдендiв, якi необхiдно виплачувати згiдно з умовами Статуту Банку, i яка не може бути меншою, нiж 5.0%
вiд номiнальної вартостi привiлейованих акцiй.
Зобов'язання кредитного характеру
У ходi звичайної дiяльностi Банк приймає на себе зобов'язання кредитного характеру, що включають
зобов'язання по невикористаних позиках, акредитивах та гарантiях, а також пропонує iншi форми кредитного
страхування.
Фiнансовi гарантiї - це договори, за якими Банк зобов'язаний здiйснювати певнi платежi, якi
вiдшкодовують власнику фiнансової гарантiї збитки, понесенi в результатi того, що певний дебiтор не змiг
здiйснити платiж у строки, передбаченi умовами боргового iнструмента. Керiвництво вважає їх договорами
страхування i вiдображає в облiку вiдповiдним чином. У зв'язку з цим Банк облiковує договори гарантiї як
потенцiйнi зобов'язання до того часу, поки необхiднiсть для Банку виплатити кошти за гарантiєю не стане
вiрогiдною. Отже, резерви на покриття збиткiв по фiнансових гарантiях та зобов'язаннях кредитного характеру
визнаються тодi, коли збитки вважаються вiрогiдними i можуть бути достовiрно оцiненi.
Зобов'язання з фiнансових гарантiй та резерви по iнших зобов'язаннях кредитного характеру
включаються до складу iнших зобов'язань.
Отриманi гарантiї
Коли Банк укладає договори гарантiї, згiдно з якими вiн отримує право на компенсацiю заборгованостi
своїх клiєнтiв у випадку їх неплатоспроможностi, i гарантiї отримуються пiсля того, як були наданi кредити,
керiвництво вважає їх страховими договорами, що не представляють собою невiд'ємну частину фiнансового
iнструмента (тобто позик та авансiв клiєнтам) i облiковує їх як такi. У зв'язку з цим надання позик та отримання
гарантiй за ними вважаються окремими операцiями. Право на отримання компенсацiї за гарантiєю
вiдображається в облiку окремо i не включається до розрахунку збитку вiд зменшення корисностi покритих
залишкiв позик та авансiв клiєнтам, i Банк облiковує договiр гарантiї як потенцiйний актив до моменту, коли
з'являється вiрогiднiсть того, що Банк отримає право на отримання платежу за гарантiєю (тобто пiсля понесення
збитку та виконання всiх iнших умов договору гарантiї). Коли цi умови виконуються, у звiтностi визнається
вiдповiдна компенсацiя до отримання. Керiвництво вважає, що компенсацiї до отримання за договорами
гарантiї, укладеними зi зв'язаними сторонами, є виплатою, наданою Материнським банком Банку у якостi його
акцiонеру, i, вiдповiдно, рiзниця мiж сумою компенсацiї до отримання та комiсiями, що сплачуються
Материнському банку, вiдображається у власному капiталi як внесок Материнського банку.
Визнання доходiв i витрат
Процентний дохiд i витрати на виплату процентiв визнаються у прибутку або збитку iз застосуванням
методу ефективного вiдсотка.
Нарахованi дисконти i премiї по фiнансових iнструментах за справедливою вартiстю, з вiдображенням
переоцiнки як прибутку або збитку, визнаються у складi прибуткiв та збиткiв вiд фiнансових iнструментiв за
справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку.
Комiсiї за надання позики, комiсiї за обслуговування позики та iншi комiсiї, якi вважаються складовою
частиною загальної прибутковостi позики, а також вiдповiднi витрати на здiйснення операцiї вiдображаються як
доходи майбутнiх перiодiв i амортизуються як процентний доход протягом оцiненого строку корисного
використання фiнансового iнструмента iз застосуванням методу ефективного вiдсотка.
Пiсля уцiнки фiнансового активу чи групи подiбних фiнансових активiв в результатi збитку вiд

зменшення корисностi, процентнi доходи визнаються в подальшому за процентною ставкою, що
використовується для дисконтування майбутнiх грошових потокiв для цiлей оцiнки збитку вiд зменшення
корисностi.
Iншi комiсiї та iншi доходи i витрати визнаються у прибутку або збитку на дату надання вiдповiдної
послуги.
Оподаткування
Податок на прибуток складається з поточного i вiдстроченого податкiв. Податок на прибуток визнається у
прибутку або збитку, за винятком випадкiв, коли вiн вiдноситься до статей, вiдображених безпосередньо в
iншому сукупному доходi, або до операцiй з акцiонерами, визнаних безпосередньо у власному капiталi. У таких
випадках вiн визнається в iншому сукупному доходi або безпосередньо у власному капiталi.
Поточний податок на прибуток складається з очiкуваного податку до сплати, розрахованого на основi
оподатковуваного прибутку за рiк з використанням ставок оподаткування, що дiють або превалюють на звiтну
дату, та будь-яких коригувань податку, що пiдлягає сплатi за попереднi роки.
Вiдстрочений податок розраховується за всiма тимчасовими рiзницями мiж балансовими сумами активiв
та зобов'язань, що використовуються для цiлей фiнансової звiтностi, i сумами, що використовуються для цiлей
оподаткування. Вiдстрочений податок не розраховується по тимчасових рiзницях, якi виникають: у зв'язку з
початковим визнанням активiв або зобов'язань, якi не впливають нi на облiковий прибуток, нi на
оподатковуваний прибуток; та у зв'язку з iнвестицiями у дочiрнi та асоцiйованi пiдприємства, якщо материнська
компанiя спроможна контролювати часовi рамки сторнування тимчасової рiзницi та iснує ймовiрнiсть того, що
тимчасова рiзниця не буде сторнована у найближчому майбутньому. Сума вiдстроченого податку
розраховується в залежностi вiд очiкуваного способу реалiзацiї балансової вартостi активiв або погашення
балансової вартостi зобов'язань з використанням ставок оподаткування, що дiють або превалюють на звiтну
дату.
Вiдстрочений податковий актив визнається тiльки за умови, що iснує ймовiрнiсть отримання в
майбутньому оподатковуваного прибутку, проти якого можуть бути використанi невикористанi перед цим
податковi збитки i кредити. Вiдстроченi податковi активи зменшуються, коли реалiзацiя вiдповiдної податкової
вигоди не є вiрогiдною.
Звiтнiсть за сегментами
Операцiйний сегмент - це компонент Банку, який займається господарською дiяльнiстю, в рамках якої вiн
отримує доходи або несе витрати (включаючи доходи та витрати, пов'язанi з операцiями з iншими
компонентами Банку), результати дiяльностi якого регулярно аналiзуються особою, вiдповiдальною за
прийняття операцiйних рiшень щодо розподiлу ресурсiв мiж сегментами та оцiнки фiнансових результатiв їх
дiяльностi, та стосовно якого iснує окрема фiнансова iнформацiя.
Стандарти, змiни до стандартiв та тлумачення, що є чинними з 1 сiчня 2010 р.
Деякi новi стандарти та змiни до стандартiв є обов'язковими вперше для фiнансового року, що
починається 1 сiчня 2010 р. Описанi нижче новi або змiненi стандарти не впливають суттєво на данi
консолiдованої фiнансової звiтностi:
Змiни та доповнення до МСФЗ 8 "Операцiйнi сегменти" роз'яснюють, що iнформацiя за сегментами
стосовно сукупних активiв повинна розкриватися тiльки тодi, коли така iнформацiя регулярно звiтується особi,
вiдповiдальнiй за прийняття операцiйних рiшень. Змiни та доповнення є чинними для рiчних перiодiв, що
починаються 1 сiчня 2010 р. або пiсля цiєї дати.
МСБО 7 "Звiт про рух грошових коштiв". Змiни та доповнення роз'яснюють, що як грошовi кошти вiд
iнвестицiйної дiяльностi можуть класифiкуватися тiльки витрати, що призводять до визнання активу.
МСБО 17 "Оренда". РМСБО вилучила з тексту стандарту iнструкцiю, що встановлювала, що оренда
дiлянок землi з невизначеними термiнами корисного використання, як правило, класифiкується як операцiйна
оренда, крiм випадкiв, коли в кiнцi строку оренди передбачається передача права власностi орендарю. Змiни та
доповнення роз'яснюють, що якщо договiр оренди поширюється на землю i будiвлi, суб'єкт господарювання
повинен визначати принципи класифiкацiї кожного iз цих елементiв згiдно з пунктами 7 - 13 МСБО 17, беручи
до уваги те, що земля, як правило, має невизначений термiн корисного використання.
Новi стандарти i тлумачення, якi ще не були прийнятi
На 31 грудня 2010 р. деякi новi стандарти, змiни до стандартiв i тлумачення ще не набрали чинностi i не
застосовувалися при пiдготовцi цiєї консолiдованої фiнансової звiтностi. Серед цих нових стандартiв, змiн до
стандартiв та тлумачень на фiнансовий стан та операцiї Банку можуть вплинути такi:
Мiжнародний стандарт фiнансової звiтностi МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти" буде чинним для рiчних
перiодiв, що починаються 1 сiчня 2013 р. або пiсля цiєї дати. Новий стандарт буде випущений у кiлька етапiв i
замiнить собою Мiжнародний стандарт фiнансової звiтностi МСБО 39 "Фiнансовi iнструменти - визнання та
оцiнка" пiсля завершення реалiзацiї вiдповiдного проекту. Перший етап розробки МСФЗ 9 був завершений у
листопадi 2009 року i стосувався принципiв визнання та оцiнки фiнансових активiв. У жовтнi 2010 року МСФЗ 9
був переглянутий, i до нього були доданi вимоги щодо класифiкацiї та оцiнки фiнансових зобов'язань.

У 2010 роцi, в рамках третього щорiчного проекту РМСБО були виданi новi вдосконалення МСФЗ, якi
слiд розглядати окремо. Дата набрання чинностi кожної змiни та доповнення включена до текстiв МСФЗ, до
яких були внесенi вiдповiднi змiни та доповнення.
Банк планує прийняти новi стандарти та змiни до стандартiв тодi, коли вони стануть чинними.
(4)
Процентний дохiд та подiбнi доходи
тисячi гривень:
Фiнансовi активи за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку: (2010)
1,179 (Борговi цiннi папери); - (Позики); - (Iншi операцiї); 1,179 (Усього 2010); 22,612 (Усього 2009);
Фiнансовi активи, наявнi для продажу: (2010) 57,444 ((Борговi цiннi папери); - (Позики); - (Iншi операцiї);
57,444 (Усього 2010); 25,058 (Усього 2009);
Позики та аванси iншим банкам: (2010) - (Борговi цiннi папери); 113,522 (Позики); - (Iншi операцiї);
113,522 (Усього 2010); 17,622 (Усього 2009);
Позики та аванси клiєнтам: (2010) - (Борговi цiннi папери); 4,750,270 (Позики); - (Iншi операцiї); 4,750,270
(Усього 2010); 5,649,190 (Усього 2009);
Iншi: (2010) - (Борговi цiннi папери); - (Позики); 658 (Iншi операцiї); 658 (Усього 2010);
1,025
(Усього 2009);
Усього: (2010) 58,623 (Борговi цiннi папери); 4,863,792 (Позики); 658 (Iншi операцiї); 4,923,073 (Усього
2010); 5,715,507 (Усього 2009).
У складi статей процентного доходу за рiк, що закiнчився 31 грудня 2010 р., вiдображене нарахування на
знецiненi фiнансовi активи в розмiрi 1,986,424 тисячi гривень (2009: 1,201,623 тисячi гривень).
(5)
Витрати на виплату процентiв та подiбнi витрати
тисячi гривень:
Депозити iнших банкiв: (2010) -1,115,699 (Депозити); - (Борговi цiннi папери); - (Iншi операцiї);
-1,115,699 (Усього 2010); -1,495,847 (Усього 2009)
Депозити клiєнтiв: (2010) -1,243,209 (Депозити); - (Борговi цiннi папери); - (Iншi операцiї); -1,243,209
(Усього 2010); -1,173,681 (Усього 2009)
Випущенi борговi цiннi папери: (2010) - (Депозити); -48,724 (Борговi цiннi папери); - (Iншi операцiї);
-48,724 (Усього 2010); -260,000 (Усього 2009)
Iншi: (2010) - (Депозити); - (Борговi цiннi папери); -25 (Iншi операцiї); -25 (Усього 2010);
-245
(Усього 2009)
Усього: (2010) -2,358,908 (Депозити);
-48,724 (Борговi цiннi папери); -25 (Iншi операцiї); -2,407,657
(Усього 2010); -2,929,773 (Усього 2009).
(6)
Дохiд вiд зборiв i комiсiй
тисячi гривень:
Виданi гарантiї: 7,112 (2010); 7,353 (2009)
Послуги з управлiння, брокерськi та консультацiйнi послуги: 26,456 (2010); 28,392 (2009)
операцiї з iноземною валютою: 24,343 (2010); 26,568 (2009)
управлiння цiнними паперами: 2,113 (2010); 1,824 (2009)
Обслуговування платежiв: 377,873 (2010); 352,650 (2009)
обслуговування дебетних та кредитних карток: 135,941 (2010);
100,089 (2009)
iншi послуги з обслуговування платежiв: 241,932 (2010); 252,561 (2009)
Факторинговi операцiї: 6,063 (2010);
6,234 (2009)
Iншi послуги: 159,509 (2010); 202,110 (2009)
позики клiєнтам: 44,078 (2010); 78315 (2009)
послуги з управлiння активами: 30,789 (2010); 45,587 (2009)
оренда сейфiв та депозитних скриньок: 6,935 (2010); 6,013 (2009)
доходи вiд переказу коштiв: 57,989 (2010);
49,313 (2009)
рахунки в iнших банках: 19,718 (2010); 22,882 (2009)
Усього: 577,013 (2010); 596,739 (2009).
(7)
Витрати на виплату зборiв i комiсiй
тисячi гривень:
Отриманi гарантiї: -8,024 (2010); -1,533 (2009)
Обслуговування платежiв: -18,996 (2010); -16,509 (2009)
Платежi та касове обслуговування: -64,080 (2010); -48,100 (2009)

Iншi послуги: -2,186 (2010);
-5,157 (2009)
Усього: -93,286 (2010); -71,299 (2009).
(8)
Прибутки та збитки вiд операцiй з iноземними валютами
Прибутки та збитки вiд операцiй з iноземними валютами вiдносяться до переоцiнки валютних позицiй за
фiнансовими активами та фiнансовими зобов'язаннями i спредiв, зароблених на операцiях з iноземними
валютами.
(9)
Збитки вiд зменшення корисностi
тисячi гривень:
Збитки вiд зменшення корисностi позик та авансiв клiєнтам: -1,697,322 (2010); -2,141,671 (2009)
Збитки вiд зменшення корисностi фiнансових активiв, наявних для продажу: 5,656 (2010); -5,824 (2009)
Збитки вiд зменшення корисностi iнших фiнансових операцiй: 21,058 (2010); -21,058 (2009)
Усього: -1,670,608 (2010);
-2,168,553 (2009)
Змiни резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi
2010:
На 1 сiчня: - (Позики та аванси iншим банкам); -5,824 (Фiнансовi активи, наявнi для продажу); -4,228,817
(Позики та аванси клiєнтам); -21,058 (Iншi фiнансовi операцiї); -4,255,699 (Усього)
Збитки вiд зменшення корисностi: - (Позики та аванси iншим банкам); 5,656 (Фiнансовi активи, наявнi
для продажу); -1,697,322 (Позики та аванси клiєнтам); 21,058 (Iншi фiнансовi операцiї); -1,670,608 (Усього)
Курсовi рiзницi: - (Позики та аванси iншим банкам); - (Фiнансовi активи, наявнi для продажу);
9,296 (Позики та аванси клiєнтам);
- (Iншi фiнансовi операцiї); 9,296 (Усього)
Списання безнадiйних боргiв: - (Позики та аванси iншим банкам); - (Фiнансовi активи, наявнi для
продажу); 118,844 (Позики та аванси клiєнтам); - (Iншi фiнансовi операцiї); 118,844 (Усього)
На 31 грудня: - (Позики та аванси iншим банкам); -168 (Фiнансовi активи, наявнi для продажу); -5,797,999
(Позики та аванси клiєнтам);
- (Iншi фiнансовi операцiї); -5,798,167 (Усього).
2009:
На 1 сiчня: -1,142 (Позики та аванси iншим банкам); - (Фiнансовi активи, наявнi для продажу); -1,998,579
(Позики та аванси клiєнтам); - (Iншi фiнансовi операцiї); -1,999,721 (Усього)
Збитки вiд зменшення корисностi: - (Позики та аванси iншим банкам); -5,824 (Фiнансовi активи, наявнi
для продажу); -2,141,671 (Позики та аванси клiєнтам); -21,058 (Iншi фiнансовi операцiї); -2,168,553 (Усього)
Курсовi рiзницi: - (Позики та аванси iншим банкам); - (Фiнансовi активи, наявнi для продажу);
-96,421 (Позики та аванси клiєнтам);
- (Iншi фiнансовi операцiї); -96,421 (Усього)
Списання безнадiйних боргiв: 1,142 (Позики та аванси iншим банкам); - (Фiнансовi активи, наявнi для
продажу); 7,854 (Позики та аванси клiєнтам); - (Iншi фiнансовi операцiї); 8,996 (Усього)
На 31 грудня: - (Позики та аванси iншим банкам); -5,824 (Фiнансовi активи, наявнi для продажу);
-4,228,817 (Позики та аванси клiєнтам); -21,058 (Iншi фiнансовi операцiї); -4,255,699 (Усього).
(10)
Витрати на персонал
тисячi гривень:
Працiвники:
-550,726 (2010); -485,813 (2009)
Заробiтна плата: -403,667 (2010); -358,684 (2009)
Вiдрахування до фондiв соцiального страхування: -141,728 (2010); -129,037 (2009)
Сторно резерву/резерв по пенсiйних виплатах та подiбнi резерви:
-3,800 (2010); 2,891 (2009)
Платежi зовнiшнiм пенсiйним фондам:
-818 (2010);
-841 (2009)
Iнше:
-713 (2010);
-142 (2009)
Iншi затрати на персонал: -53,746 (2010); -49,925 (2009)
Усього: -604,472 (2010); -535,738 (2009)
(11)
Iншi адмiнiстративнi витрати
тисячi гривень
Непрямi податки i збори: -7,791 (2010); -10,540 (2009)
Iншi витрати:
-450,499 (2010); -392,257 (2009)
Реклама, маркетинг i зв'язок: -21,470 (2010);
-16,780 (2009)
Витрати, пов'язанi з кредитним ризиком: -72,426 (2010); -24,606 (2009)
Витрати, пов'язанi з персоналом: -14,470 (2010); -12,187 (2009)
Витрати на iнформацiйнi та комунiкацiйнi технологiї:
-90,714 (2010); -83,903 (2009)

Консультацiйнi та професiйнi послуги:
-8,593 (2010); -8,099 (2009)
Витрати, пов'язанi з нерухомiстю (комунальнi послуги та оренда): -145,105 (2010); -137,345 (2009)
Iншi операцiйнi витрати: -97,721 (2010); -109,337 (2009)
- страхування:
-5,136 (2010); -7,652 (2009)
- поштовi послуги:
-3,214 (2010); -3,762 (2009)
- матерiали i канцелярське приладдя:
-8,857 (2010); -15,462 (2009)
- транспорт:
-29,991 (2010); -30,799 (2009)
- членськi внески:
-43,018 (2010); -45,199 (2009)
- iнше: -7,505 (2010); -6,463 (2009)
Усього: -458,290 (2010); -402,797 (2009).
За рiк, що закiнчився 31 грудня 2010 р., сума у розмiрi 42,345 тисяч гривень визнана як витрати у
прибутку або збитку стосовно операцiйної оренди (2009: 41,919 тисяч гривень).
(12)
Iншi чистi операцiйнi витрати/доходи
Iншi чистi операцiйнi витрати:
тисячi гривень
Нарахування податку та iнших обов'язкових платежiв, що не вiдносяться на валовi витрати:
-268 (2009)
Амортизацiя iнвестицiй в орендованi примiщення: -7,130 (2010); -3,544 (2009)
Збитки вiд зменшення корисностi iнших активiв: -27,293 (2010); -25,574 (2009)
Iнше:
-7,441 (2010); -6,225 (2009)
Усього iнших операцiйних витрат: -41,983 (2010); -35,611 (2009)

-119 (2010);

Iншi операцiйнi доходи:
тисячi гривень
Вiдшкодування витрат:
4,179 (2010);
1,882 (2009)
Iншi доходи:
24,093 (2010); 23,832 (2009)
Доходи вiд операцiйної оренди - орендна плата:
3,498 (2010);
3,181 (2009)
Iнше:
20,595 (2010); 20,651 (2009)
Усього iнших операцiйних доходiв:
28,272 (2010); 25,714 (2009)
Усього чистих операцiйних витрат/доходiв: -13,711 (2010); -9,897 (2009).
(13)
Витрати з податку на прибуток
тисячi гривень:
Витрати з поточного податку (-): -172,721 (2010); -690 (2009)
Змiни вiдстрочених податкiв - виникнення та сторнування тимчасових рiзниць (+/-): 121,140
(2010);
-70,220 (2009)
Змiни вiдстрочених податкiв - змiна невизнаних тимчасових рiзниць (+/-): - (2010); 3,292 (2009)
Витрати з податку за рiк (-):
-51,581 (2010); -67,618 (2009).
Узгодження ефективної ставки оподаткування:
тисячi гривень:
ПРИБУТОК ДО ОПОДАТКУВАННЯ:
164,512 (2010); 241,376 (2009)
Дiюча ставка оподаткування:
25.0% (2010); 25.0% (2009)
Очiкуванi витрати з податку, розрахованi згiдно з дiючою ставкою: -41,128 (2010); -60,344 (2009)
Неоподатковуваний прибуток:
222 (2010);
554 (2009)
Витрати, якi не вiдносяться на валовi витрати:
-12,276 (2010); -11,120 (2009)
Змiна невизнаних тимчасових рiзниць:
- (2010); 3,292 (2009)
Змiни податкових ставок: 1,601 (2010);
- (2009)
ВИТРАТИ З ПОДАТКУ: -51,581 (2010); -67,618 (2009)
Ефективна ставка оподаткування: 31.4% (2010); 28.0% (2009).
У груднi 2010 року в Українi був прийнятий новий Податковий кодекс. Новий Податковий кодекс
передбачає суттєвi змiни в податковому облiку ПДВ та податку на прибуток пiдприємств, включаючи змiни
дiючих податкових ставок та облiкової полiтики стосовно визнання оподатковуваного доходу та витрат.
Зокрема, вiдповiдно до нового Податкового кодексу, ставка податку на прибуток пiдприємств буде поетапно
знижуватись з 25% у 2010 роцi до 16% у 2014 роцi.

(14)
Каса та поточнi рахунки в Нацiональному банку України
тисячi гривень:
Каса
965,931 (31 грудня 2010 р.);
804,487 (31 грудня 2009 р.)
Поточнi рахунки в НБУ 581,728 (31 грудня 2010 р.);
705,176 (31 грудня 2009 р.)
Усього 1,547,659 (31 грудня 2010 р.);
1,509,663 (31 грудня 2009 р.).
Поточнi рахунки в НБУ представляють собою суми, що утримуються на рахунках в НБУ i не входять до
складу обов'язкового резерву (примiтка 17).
(15)
Фiнансовi активи за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки як прибутку або
збитку
тисячi гривень:
31 грудня 2010 р.
31 грудня 2009 р.
Зареєстрованi на бiржi Не зареєстрованi на бiржi
Зареєстрованi на бiржi Не зареєстрованi на
бiржi
Борговi цiннi папери: 31 грудня 2010 р
- (Зареєстрованi на бiржi)
- (Не зареєстрованi на
бiржi);
31 грудня 2009 р.
- (Зареєстрованi на бiржi)
28,632 (Не
зареєстрованi на бiржi);
Усього - (Зареєстрованi на бiржi, 31 грудня 2010 р.);
- (Не зареєстрованi на бiржi, 31 грудня 2010
р.)
; -- (Зареєстрованi на бiржi, 31 грудня 2009 р.); 28,632 (Не зареєстрованi на бiржi, 31 грудня 2009 р.).
(16)
Фiнансовi активи, наявнi для продажу
тисячi гривень
31 грудня 2010 р.
31 грудня 2009 р.
Зареєстрованi на бiржi
Зареєстрованi на бiржi Не зареєстрованi на бiржi
Борговi цiннi папери
887,953
165,451
140,311
Iнструменти капiталу
18,563
Усього, до вирахування резерву на
покриття збиткiв вiд зменшення корисностi 887,953
165,451
158,874
Резерв на покриття збиткiв вiд зменшення
корисностi
-5,824
Усього, за вирахуванням резерву на
покриття збиткiв вiд зменшення корисностi 887,953
165,451
153,050

Не

зареєстрованi

на

бiржi

77,306
12,964

90,270

-

-168

90,102

На 31 грудня 2010 р. борговi цiннi папери у розмiрi 830,398 тисяч гривень вiдносяться до ОВДП,
випущених урядом України.
(17)
Позики та аванси iншим банкам
тисячi гривень
Позики НБУ: 2,734,947 (31 грудня 2010 р.);
709,100 (31 грудня 2009 р.)
Строковi депозити: 2,173,711 (31 грудня 2010 р.);
- (31 грудня 2009 р.)
Обов'язковий резерв:
561,236 (31 грудня 2010 р.);
709,100 (31 грудня 2009 р.)
Позики iншим банкам:
1,371,783 (31 грудня 2010 р.);
992,822 (31 грудня 2009 р.)
Поточнi рахунки та депозити на вимогу:
1,052,593 (31 грудня 2010 р.);
809,293 (31 грудня
2009 р.)
Строковi депозити:
- (31 грудня 2010 р.);
10,735 (31 грудня 2009 р.)
Iншi позики:
319,190 (31 грудня 2010 р.);
172,794 (31 грудня 2009 р.)
Усього, до вирахування резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi: 4,106,730 (31 грудня 2010
р.); 1,701,922 (31 грудня 2009 р.)
Резерв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi:
- (31 грудня 2010 р.); - (31 грудня 2009 р.)
Усього, за вирахуванням резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi: 4,106,730 (31 грудня

2010 р.);

1,701,922 (31 грудня 2009 р.).

На 31 грудня 2010 р. строковi депозити НБУ представленi деномiнованими в гривнях короткостроковими
депозитними сертифiкатами, випущеними НБУ, якi придбанi для розмiщення тимчасових лiквiдних коштiв у
2010 роцi.
Вимоги щодо обов'язкового резерву
Сума обов'язкового резерву розраховується згiдно з правилами, затвердженими НБУ. На 31 грудня 2010
р. сума у розмiрi 561,236 тисяч гривень є обмеженою для використання (2009: частина, обмежена для
використання, складає 374,674 тисячi гривень, частина, не обмежена для використання, складає 334,426 тисяч
гривень).
Концентрацiя
На 31 грудня 2010 р. залишки коштiв у п'яти банках становлять 939,562 тисячi гривень або 68.5% вiд
загальної суми позик та авансiв iншим банкам, за виключенням НБУ. (2009: 820,984 тисячi гривень або 82.7%).
Кредитна якiсть
Рейтинги Standard and Poor's або їх еквiваленти: (тисячi гривень)
AAA/AA-: 382,189 (31 грудня 2010 р.);
553,487 (31 грудня 2009 р.)
A+/A-: 632,653 (31 грудня 2010 р.);
280,257 (31 грудня 2009 р.)
BBB+/BBB-: 50,845 (31 грудня 2010 р.); 25,705 (31 грудня 2009 р.)
BB+/BB-: 1,369 (31 грудня 2010 р.); - (31 грудня 2009 р.)
B+/B-:
2,934,092 (31 грудня 2010 р.); 79,889 (31 грудня 2009 р.)
Нижче B-:
- (31 грудня 2010 р.); 709,100 (31 грудня 2009 р.)
Рейтинг вiдсутнiй:
105,582 (31 грудня 2010 р.);
53,484 (31 грудня 2009 р.)
Усього: 4,106,730 (31 грудня 2010 р.);
1,701,922 (31 грудня 2009 р.).
(18)
Позики та аванси клiєнтам
тисячi гривень:
Юридичнi особи: 17,554,898 (31 грудня 2010 р.); 18,479,879 (31 грудня 2009 р.)
Поточнi рахунки: 193,473 (31 грудня 2010 р.);
219,206 (31 грудня 2009 р.)
Суми до отримання за угодами про зворотний продаж:
64,562 (31 грудня 2010 р.);
56,818 (31 грудня 2009 р.)
Iпотечнi позики:
8,045,319 (31 грудня 2010 р.);
8,751,564 (31 грудня 2009 р.)
Факторинг:
154,538 (31 грудня 2010 р.);
188,034 (31 грудня 2009 р.)
Iншi операцiї:
9,097,006 (31 грудня 2010 р.);
9,264,257 (31 грудня 2009 р.)
Фiзичнi особи:
19,125,230 (31 грудня 2010 р.); 21,674,937 (31 грудня 2009 р.)
Iпотечнi позики:
15,463,445 (31 грудня 2010 р.); 16,908,182 (31 грудня 2009 р.)
Кредитнi картки та позики приватним особам на поточнi потреби:
310,478 (31 грудня
2010 р.);
344,581 (31 грудня 2009 р.)
Позики на придбання автомобiлiв:
2,206,301 (31 грудня 2010 р.);
3,061,026 (31 грудня
2009 р.)
Iншi операцiї:
1,145,006 (31 грудня 2010 р.);
1,361,148 (31 грудня 2009 р.)
Усього, до вирахування резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi: 36,680,128 (31 грудня
2010 р.); 40,154,816 (31 грудня 2009 р.)
Резерв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi:
-5,797,999 (31 грудня 2010 р.); -4,228,817 (31
грудня 2009 р.)
Усього, за вирахуванням резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi: 30,882,129 (31 грудня
2010 р.);
35,925,999 (31 грудня 2009 р.).
Iншi операцiї включали операцiї з надання позик для здiйснення рiзних видiв господарської дiяльностi,
включаючи реалiзацiю окремих проектiв, поповнення оборотного капiталу, оренду тощо.
Зменшення корисностi позик
Усi позики, якi вважаються окремо значними, Банк оцiнює на iндивiдуальнiй основi на кожну звiтну дату
на предмет наявностi об'єктивних ознак зменшення корисностi. Об'єктивнi ознаки зменшення корисностi
iснують тодi, коли позика є простроченою бiльше, нiж на 90 днiв, або коли сталася iнша подiя, що призвела до
збитку. Виявлення такої подiї стосовно позики, яка аналiзується окремо, передбачає аналiз таких аспектiв
фiнансового стану позичальника:
- Простроченi платежi за кредитним договором
- Значнi труднощi, пов'язанi з фiнансовим станом позичальника
- Доступнi данi, якi вказують на iснування вимiрюваного зменшення оцiнюваних майбутнiх грошових

потокiв вiд групи фiнансових активiв з моменту початкового визнання таких активiв.
Збитки вiд зменшення корисностi позик, у яких виявленi ознаки зменшення корисностi, оцiнюються з
урахуванням таких факторiв:
- сукупна сума заборгованостi клiєнта перед Банком
- сума i строки очiкуваних надходжень грошових коштiв та погашень
- вартiсть реалiзацiї застави та ймовiрнiсть успiшного вступу кредитора у володiння майном боржника.
Щодо позик, що не є окремо значними, та для iндивiдуально значних позик, щодо яких не було виявлено
iндивiдуального знецiнення, сукупна оцiнка позик на предмет зменшення корисностi здiйснюється на основi
iсторичних трендiв дефолту. Для цiлей сукупної оцiнки позики розподiляються на групи позик iз подiбними
ризиками та характеристиками. Сума резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi за сукупно
оцiненими позиками визначається з урахуванням таких аспектiв:
- вiрогiднiсть невиконання зобов'язань за позиками, що належать до груп однорiдних позик та певних
груп прострочення
- повернення грошових коштiв пiсля дефолту, крiм випадкiв повернення грошових коштiв в результатi
стягнення та реалiзацiї застави
- очiкуванi надходження вiд реалiзацiї застави.
Далi у таблицi представлено iнформацiю про якiсть кредитiв у кредитному портфелi на 31 грудня 2010 р.:
тисячi гривень
Юридичнi особи: 17,554,898 (Позики до вирахування резерву на покриття збиткiв вiд зменшення
корисностi); -3,286,931 (Зменшення корисностi ); 14,267,967 (Позики за вирахуванням резерву на покриття
збиткiв вiд зменшення корисностi ); 18.7% (Зменшення корисностi по вiдношенню до суми позик до
вирахування резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi, %)
Позики з виявленими iндивiдуальними ознаками зменшення корисностi: 11,109,831 (Позики до
вирахування резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi); -2,831,989 (Зменшення корисностi );
8,277,842 (Позики за вирахуванням резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi ); 25.5% (Зменшення
корисностi по вiдношенню до суми позик до вирахування резерву на покриття збиткiв вiд зменшення
корисностi, %);
Позики, в яких не було виявлено iндивiдуальних ознак зменшення корисностi: 6,445,067 (Позики до
вирахування резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi); -454,942 (Зменшення корисностi );
5,990,125 (Позики за вирахуванням резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi ); 7.1% (Зменшення
корисностi по вiдношенню до суми позик до вирахування резерву на покриття збиткiв вiд зменшення
корисностi, %)
Фiзичнi особи:
19,125,230 (Позики до вирахування резерву на покриття збиткiв вiд зменшення
корисностi);
-2,511,068 (Зменшення корисностi );
16,614,162 (Позики за вирахуванням резерву на
покриття збиткiв вiд зменшення корисностi );
13.1% (Зменшення корисностi по вiдношенню до суми позик
до вирахування резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi, %)
Позики з виявленими iндивiдуальними ознаками зменшення корисностi
482,806
(Позики
до
вирахування резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi);
-98,358 (Зменшення корисностi );
384,448 (Позики за вирахуванням резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi ); 20.4%
(Зменшення корисностi по вiдношенню до суми позик до вирахування резерву на покриття збиткiв вiд
зменшення корисностi, %)
Позики, в яких не було виявлено iндивiдуальних ознак зменшення корисностi
18,642,424 (Позики
до вирахування резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi);
-2,412,710 (Зменшення корисностi );
16,229,714 (Позики за вирахуванням резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi );
12.9% (Зменшення корисностi по вiдношенню до суми позик до вирахування резерву на покриття
збиткiв вiд зменшення корисностi, %)
Усього: 36,680,128 (Позики до вирахування резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi);
-5,797,999 (Зменшення корисностi );
30,882,129 (Позики за вирахуванням резерву на покриття
збиткiв вiд зменшення корисностi );
15.8% (Зменшення корисностi по вiдношенню до суми позик до
вирахування резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi, %).
Далi у таблицi представлено iнформацiю про якiсть кредитiв у кредитному портфелi на 31 грудня 2009 р.:
тисячi гривень:
Юридичнi особи: 18,479,879 (Позики до вирахування резерву на покриття збиткiв вiд зменшення
корисностi); -2,040,554 (Зменшення корисностi ); 16,439,325 (Позики за вирахуванням резерву на покриття
збиткiв вiд зменшення корисностi ); 11.0% (Зменшення корисностi по вiдношенню до суми позик до
вирахування резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi, %)
Позики з виявленими iндивiдуальними ознаками зменшення корисностi: 10,521,750 (Позики до

вирахування резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi); -1,270,327 (Зменшення корисностi );
9,251,423 (Позики за вирахуванням резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi ); 12.1% (Зменшення
корисностi по вiдношенню до суми позик до вирахування резерву на покриття збиткiв вiд зменшення
корисностi, %);
Позики, в яких не було виявлено iндивiдуальних ознак зменшення корисностi: 7,958,129 (Позики до
вирахування резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi); -770,227 (Зменшення корисностi );
7,187,902 (Позики за вирахуванням резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi ); 9.7% (Зменшення
корисностi по вiдношенню до суми позик до вирахування резерву на покриття збиткiв вiд зменшення
корисностi, %)
Фiзичнi особи:
21,674,937 (Позики до вирахування резерву на покриття збиткiв вiд зменшення
корисностi);
-2,188,263 (Зменшення корисностi );
19,486,674 (Позики за вирахуванням резерву на
покриття збиткiв вiд зменшення корисностi );
10.1% (Зменшення корисностi по вiдношенню до суми позик
до вирахування резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi, %)
Позики з виявленими iндивiдуальними ознаками зменшення корисностi
476,292
(Позики
до
вирахування резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi);
-16,211 (Зменшення корисностi );
460,081 (Позики за вирахуванням резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi ); 3.4%
(Зменшення корисностi по вiдношенню до суми позик до вирахування резерву на покриття збиткiв вiд
зменшення корисностi, %)
Позики, в яких не було виявлено iндивiдуальних ознак зменшення корисностi
21,198,645 (Позики
до вирахування резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi);
-2,172,052 (Зменшення корисностi );
19,026,593 (Позики за вирахуванням резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi );
10.2% (Зменшення корисностi по вiдношенню до суми позик до вирахування резерву на покриття
збиткiв вiд зменшення корисностi, %)
Усього: 40,154,816 (Позики до вирахування резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi);
-4,228,817 (Зменшення корисностi );
35,925,999 (Позики за вирахуванням резерву на покриття
збиткiв вiд зменшення корисностi );
10.5% (Зменшення корисностi по вiдношенню до суми позик до
вирахування резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi, %).
Змiни в оцiнках щодо ймовiрностi погашення позик можуть вплинути на суму визнаних збиткiв вiд
зменшення корисностi. Наприклад, якщо чиста приведена вартiсть оцiнених грошових потокiв вiдрiзнятиметься
на плюс/мiнус один вiдсоток, зменшення корисностi позики на 31 грудня 2010 р. буде меншим/бiльшим
приблизно на 308,821 тисячу гривень (2009: 359,260 тисяч гривень).
Далi наведено аналiз заборгованостi по позиках юридичним особам за строками виникнення на 31 грудня
2010 р.:
тисячi гривень:
Юридичнi особи:
Непростроченi позики: 11,416,664 (Позики до вирахування резерву на покриття збиткiв вiд зменшення
корисностi); -643,177 (Зменшення корисностi ); 10,773,487 (Позики за вирахуванням резерву на покриття
збиткiв вiд зменшення корисностi );
5.6% (Зменшення корисностi по вiдношенню до суми позик до
вирахування резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi, %).
Простроченi менше, нiж на 30 днiв:
90,444 (Позики до вирахування резерву на покриття збиткiв
вiд зменшення корисностi);
-5,806 (Зменшення корисностi ); 84,638 (Позики за вирахуванням резерву на
покриття збиткiв вiд зменшення корисностi );
6.4% (Зменшення корисностi по вiдношенню до суми позик
до вирахування резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi, %)
Простроченi на 31-90 днiв: 260,782 (Позики до вирахування резерву на покриття збиткiв вiд зменшення
корисностi);
-12,850 (Зменшення корисностi ); 247,932 (Позики за вирахуванням резерву на покриття збиткiв
вiд зменшення корисностi );
4.9% (Зменшення корисностi по вiдношенню до суми позик до вирахування
резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi, %)
Простроченi на 91-360 днiв:
1,548,423 (Позики до вирахування резерву на покриття збиткiв вiд
зменшення корисностi); -552,030 (Зменшення корисностi );
996,393 (Позики за вирахуванням резерву на
покриття збиткiв вiд зменшення корисностi );
35.7% (Зменшення корисностi по вiдношенню до суми позик
до вирахування резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi, %)
Простроченi понад 360 днiв: 4,238,585 (Позики до вирахування резерву на покриття збиткiв вiд
зменшення корисностi); -2,073,068 (Зменшення корисностi );
2,165,517 (Позики за вирахуванням резерву
на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi ); 48.9% (Зменшення корисностi по вiдношенню до суми позик
до вирахування резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi, %)
Усього: 17,554,898 (Позики до вирахування резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi);
-3,286,931 (Зменшення корисностi );
14,267,967 (Позики за вирахуванням резерву на покриття
збиткiв вiд зменшення корисностi );
18.7% (Зменшення корисностi по вiдношенню до суми позик до

вирахування резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi, %).
Далi наведено аналiз заборгованостi по позиках юридичним особам за строками виникнення на 31 грудня
2009 р.:
тисячi гривень:
Юридичнi особи:
Непростроченi позики: 10,774,948 (Позики до вирахування резерву на покриття збиткiв вiд зменшення
корисностi); -320,226 (Зменшення корисностi ); 10,454,722 (Позики за вирахуванням резерву на покриття
збиткiв вiд зменшення корисностi );
3.0% (Зменшення корисностi по вiдношенню до суми позик до
вирахування резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi, %).
Простроченi менше, нiж на 30 днiв:
412,989 (Позики до вирахування резерву на покриття збиткiв
вiд зменшення корисностi);
-19,880 (Зменшення корисностi ); 393,109 (Позики за вирахуванням резерву на
покриття збиткiв вiд зменшення корисностi );
4.8% (Зменшення корисностi по вiдношенню до суми позик
до вирахування резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi, %)
Простроченi на 31-90 днiв: 455,155 (Позики до вирахування резерву на покриття збиткiв вiд зменшення
корисностi);
-82,437 (Зменшення корисностi ); 372,718 (Позики за вирахуванням резерву на покриття збиткiв
вiд зменшення корисностi );
18.1% (Зменшення корисностi по вiдношенню до суми позик до вирахування
резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi, %)
Простроченi на 91-360 днiв:
6,101,803 (Позики до вирахування резерву на покриття збиткiв вiд
зменшення корисностi); -1,162,940 (Зменшення корисностi );
4,938,863 (Позики за вирахуванням резерву
на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi ); 19.1% (Зменшення корисностi по вiдношенню до суми позик
до вирахування резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi, %)
Простроченi понад 360 днiв:
734,984 (Позики до вирахування резерву на покриття збиткiв вiд
зменшення корисностi); -455,071 (Зменшення корисностi );
279,913 (Позики за вирахуванням резерву на
покриття збиткiв вiд зменшення корисностi );
61.9% (Зменшення корисностi по вiдношенню до суми позик
до вирахування резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi, %)
Усього: 18,479,879 (Позики до вирахування резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi);
-2,040,554 (Зменшення корисностi );
16,439,325 (Позики за вирахуванням резерву на покриття
збиткiв вiд зменшення корисностi );
11.0% (Зменшення корисностi по вiдношенню до суми позик до
вирахування резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi, %).
Далi наведено аналiз заборгованостi по позиках фiзичним особам за строками виникнення на 31 грудня
2010 р.:
тисячi гривень:
Фiзичнi особи:
Непростроченi позики: 10,103,238 (Позики до вирахування резерву на покриття збиткiв вiд зменшення
корисностi); -14,266 (Зменшення корисностi );
10,088,972 (Позики за вирахуванням резерву на покриття
збиткiв вiд зменшення корисностi ); 0.1% (Зменшення корисностi по вiдношенню до суми позик до
вирахування резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi, %).
Простроченi менше, нiж на 30 днiв:
292,285 (Позики до вирахування резерву на покриття збиткiв
вiд зменшення корисностi);
-12,901 (Зменшення корисностi ); 279,384 (Позики за вирахуванням резерву на
покриття збиткiв вiд зменшення корисностi );
4.4% (Зменшення корисностi по вiдношенню до суми позик
до вирахування резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi, %)
Простроченi на 31-90 днiв: 329,933 (Позики до вирахування резерву на покриття збиткiв вiд зменшення
корисностi);
-39,091 (Зменшення корисностi ); 290,842 (Позики за вирахуванням резерву на покриття збиткiв
вiд зменшення корисностi );
11.8% (Зменшення корисностi по вiдношенню до суми позик до вирахування
резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi, %)
Простроченi на 91-360 днiв:
1,169,443 (Позики до вирахування резерву на покриття збиткiв вiд
зменшення корисностi); -198,928 (Зменшення корисностi );
970,515 (Позики за вирахуванням резерву на
покриття збиткiв вiд зменшення корисностi );
17.0% (Зменшення корисностi по вiдношенню до суми позик
до вирахування резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi, %)
Простроченi понад 360 днiв:
7,230,331 (Позики до вирахування резерву на покриття збиткiв вiд
зменшення корисностi); -2,245,882 (Зменшення корисностi );
4,984,449 (Позики за вирахуванням резерву
на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi ); 31.1% (Зменшення корисностi по вiдношенню до суми позик
до вирахування резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi, %)
Усього: 19,125,230 (Позики до вирахування резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi);
-2,511,068 (Зменшення корисностi );
16,614,162 (Позики за вирахуванням резерву на покриття
збиткiв вiд зменшення корисностi );
13.1% (Зменшення корисностi по вiдношенню до суми позик до
вирахування резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi, %).

Далi наведено аналiз заборгованостi по позиках фiзичним особам за строками виникнення на 31 грудня
2009 р.:
тисячi гривень:
Фiзичнi особи:
Непростроченi позики: 13,220,732 (Позики до вирахування резерву на покриття збиткiв вiд зменшення
корисностi); -66,617 (Зменшення корисностi );
13,154,115 (Позики за вирахуванням резерву на покриття
збиткiв вiд зменшення корисностi ); 0.5% (Зменшення корисностi по вiдношенню до суми позик до
вирахування резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi, %).
Простроченi менше, нiж на 30 днiв:
527,428 (Позики до вирахування резерву на покриття збиткiв
вiд зменшення корисностi);
-42,334 (Зменшення корисностi ); 485,094 (Позики за вирахуванням резерву на
покриття збиткiв вiд зменшення корисностi );
8.0% (Зменшення корисностi по вiдношенню до суми позик
до вирахування резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi, %)
Простроченi на 31-90 днiв: 787,636 (Позики до вирахування резерву на покриття збиткiв вiд зменшення
корисностi);
-113,392 (Зменшення корисностi );
674,244 (Позики за вирахуванням резерву на
покриття збиткiв вiд зменшення корисностi );
14.4% (Зменшення корисностi по вiдношенню до суми позик
до вирахування резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi, %)
Простроченi на 91-360 днiв:
4,758,564 (Позики до вирахування резерву на покриття збиткiв вiд
зменшення корисностi); -784,655 (Зменшення корисностi );
3,973,909 (Позики за вирахуванням резерву
на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi ); 16.5% (Зменшення корисностi по вiдношенню до суми позик
до вирахування резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi, %)
Простроченi понад 360 днiв:
2,380,577 (Позики до вирахування резерву на покриття збиткiв вiд
зменшення корисностi); -1,181,265 (Зменшення корисностi );
1,199,312 (Позики за вирахуванням резерву
на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi ); 49.6% (Зменшення корисностi по вiдношенню до суми позик
до вирахування резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi, %)
Усього: 21,674,937 (Позики до вирахування резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi);
-2,188,263 (Зменшення корисностi );
19,486,674 (Позики за вирахуванням резерву на покриття
збиткiв вiд зменшення корисностi );
10.1% (Зменшення корисностi по вiдношенню до суми позик до
вирахування резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi, %).
На 31 грудня 2010 р. та 2009 р. немає прострочених, але не знецiнених позик.
На 31 грудня 2010 р. Банк переглянув умови позик та авансiв клiєнтам на 2,546,236 тисяч гривень (2009:
7,266,921 тисячу гривень), якi, в iншому випадку, були б простроченими або їх кориснiсть зменшилась би.
Реструктуризацiя позик проводиться в рамках управлiння вiдносин з клiєнтами з метою пiдвищення вiрогiдностi
погашення позик до максимально можливого рiвня.
Реструктуризацiя позики являє собою змiну умов кредитного договору в результатi неспроможностi
позичальника здiйснювати обслуговування заборгованостi в iснуючих ринкових умовах згiдно з початковими
умовами кредитного договору. Реструктурованi позики вiдображенi як непростроченi, якщо позичальник
виконує реструктурованi умови погашення.
Застава
Позики та аванси клiєнтам за типами забезпечення на 31 грудня 2010 р.:
тисячi гривень
Юридичнi особи: 14,267,967 (Позики за вирахуванням резерву на покриття збиткiв вiд зменшення
корисностi);
1,883,792 (Iпотека на житлову нерухомiсть та комерцiйну нерухомiсть);
16,577
(Цiннi
папери);
1,673 (Банкiвськi гарантiї);
12,330,157 (Iншi активи); 35,768 (Без забезпечення)
Фiзичнi особи:
16,614,162 (Позики за вирахуванням резерву на покриття збиткiв вiд зменшення
корисностi);
11,469,297 (Iпотека на житлову нерухомiсть та комерцiйну нерухомiсть); - (Цiннi папери); (Банкiвськi гарантiї);
5,118,740 (Iншi активи); 26,125 (Без забезпечення)
Усього: 30,882,129 (Позики за вирахуванням резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi);
13,353,089 (Iпотека на житлову нерухомiсть та комерцiйну нерухомiсть); 16,577
(Цiннi папери);
1,673 (Банкiвськi гарантiї);
17,448,897 (Iншi активи); 61,893 (Без забезпечення).
Позики та аванси клiєнтам за типами забезпечення на 31 грудня 2009 р.:
тисячi гривень
Юридичнi особи: 16,439,325 (Позики за вирахуванням резерву на покриття збиткiв вiд зменшення
корисностi);
3,622,050 (Iпотека на житлову нерухомiсть та комерцiйну нерухомiсть);
30,947
(Цiннi
папери);
3,102 (Банкiвськi гарантiї);
12,699,909 (Iншi активи); 83,317 (Без забезпечення)
Фiзичнi особи:
19,486,674 (Позики за вирахуванням резерву на покриття збиткiв вiд зменшення

корисностi);
13,295,931 (Iпотека на житлову нерухомiсть та комерцiйну нерухомiсть); - (Цiннi папери); (Банкiвськi гарантiї);
5,962,958 (Iншi активи); 227,785 (Без забезпечення)
Усього: 35,925,999 (Позики за вирахуванням резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi);
16,917,981 (Iпотека на житлову нерухомiсть та комерцiйну нерухомiсть); 30,947
(Цiннi папери);
3,102 (Банкiвськi гарантiї);
18,662,867 (Iншi активи); 311,102 (Без забезпечення).
Iншi об'єкти в заставi включали об'єкти будiвництва на рiзних етапах, транспортнi засоби, товари в
оборотi, обладнання та iншi об'єкти.
Суми, наведенi у таблицях вище, являють собою балансову вартiсть позик, забезпечених вiдповiдним
типом застави, а не справедливу вартiсть самої застави.
На 31 грудня 2010 р. позики з виявленими iндивiдуальними ознаками зменшення корисностi, загальна
вартiсть яких становить 11,592,637 тисяч гривень, забезпеченi заставою, справедлива вартiсть якої становить
6,498,647 тисяч гривень (2009: 10,998,042 тисячi гривень та 5,995,179 тисяч гривень вiдповiдно). Керiвництво
вважає, що оцiнка справедливої вартостi застави по позиках, по яких не було виявлено iндивiдуальних ознак
зменшення корисностi, не є доцiльною.
Протягом року, що закiнчився 31 грудня 2010 р., Банк звернув стягнення на об'єкти застави по позиках
вартiстю 305,951 тисяча гривень (2009 р.: 334,092 тисячi гривень).
Концентрацiя
На 31 грудня 2010 р. позики та аванси, наданi десятьом найбiльшим позичальникам (або групам
позичальникiв) становлять 4,408,557 тисяч гривень, що складає 12.0% вiд загальної валової суми позик та
авансiв (2009: 4,330,453 тисячi гривень або 10.8%).
На 31 грудня 2010 р. позики та аванси, наданi двадцятьом найбiльшим позичальникам (або групам
позичальникiв) становлять 6,590,213 тисяч гривень, що складає 18.0% вiд загальної валової суми позик та
авансiв (2009: 6,538,199 тисяч гривень або 16.3%).
(19)
Основнi засоби
тисячi гривень:
31 грудня 2010 р.
31 грудня 2009 р.
Активи, що використовуються для здiйснення основної дiяльностi: 2,878,533 (31 грудня 2010 р.);
2,888,765 (31 грудня 2009 р.)
Земля
53 (31 грудня 2010 р.); 53 (31 грудня 2009 р.)
Будiвлi
2,623,297 (31 грудня 2010 р.);
2,635,272 (31 грудня 2009 р.)
Офiснi меблi та приладдя
25,956 (31 грудня 2010 р.);
27,710 (31 грудня 2009 р.)
Електроннi системи та обладнання 207,102 (31 грудня 2010 р.);
201,076 (31 грудня 2009 р.)
Iнше
22,125 (31 грудня 2010 р.);
24,654 (31 грудня 2009 р.)
Iнвестицiйна нерухомiсть
146,460 (31 грудня 2010 р.);
3,176 (31 грудня 2009 р.)
Земля
51,408 (31 грудня 2010 р.);
- (31 грудня 2009 р.)
Будiвлi
95,052 (31 грудня 2010 р.);
3,176 (31 грудня 2009 р.)
Усього
3,024,993 (31 грудня 2010 р.);
2,891,941 (31 грудня 2009 р.)
Активи, що використовуються для здiйснення основної дiяльностi (тисячi гривень):
ЗМIНИ У 2010 РОЦI
Чистий залишок на початок перiоду:
53 (Земля);
2,635,272 (Будiвлi);
27,710
(Офiснi
меблi та приладдя);
201,076 (Електроннi системи та обладнання);
24,654 (Iнше); 2,888,765 (Усього)
Збiльшення:
- (Земля);
65,862 (Будiвлi);
3,290 (Офiснi меблi та приладдя); 59,766
(Електроннi системи та обладнання);
5,850 (Iнше);
134,768 (Усього)
Придбання:
- (Земля);
30,676 (Будiвлi);
3,261 (Офiснi меблi та приладдя); 29,209
(Електроннi системи та обладнання);
2,791 (Iнше);
65,937 (Усього)
Капiталiзованi витрати на ремонт: - (Земля);
35,186 (Будiвлi);
29
(Офiснi
меблi
та
приладдя);
30,557 (Електроннi системи та обладнання);
3,059 (Iнше);
68,831 (Усього)
Зменшення:
- (Земля);
-77,837 (Будiвлi);
-5,044
(Офiснi
меблi
та
приладдя);
-53,740 (Електроннi системи та обладнання);
-8,379 (Iнше); -145,000 (Усього)
Вибуття: - (Земля);
-239 (Будiвлi); -63 (Офiснi меблi та приладдя); -515 (Електроннi системи та
обладнання);
-478 (Iнше);
-1,295 (Усього)
Знос:
- (Земля);
-77,598 (Будiвлi);
-4,981 (Офiснi меблi та приладдя);
-53,225
(Електроннi системи та обладнання);
-7,901 (Iнше); -143,705 (Усього)
Чистий залишок на кiнець перiоду: 53 (Земля);
2,623,297 (Будiвлi);
25,956 (Офiснi меблi та
приладдя);
207,102 (Електроннi системи та обладнання);
22,125 (Iнше); 2,878,533 (Усього)

Вартiсть: 53 (Земля);
2,738,828 (Будiвлi);
49,048 (Офiснi меблi та приладдя);
537,669
(Електроннi системи та обладнання);
57,328 (Iнше); 3,382,926 (Усього)
Накопичений знос:
- (Земля);
-115,531 (Будiвлi);
-23,092 (Офiснi меблi та приладдя);
-330,567 (Електроннi системи та обладнання);
-35,203 (Iнше); -504,393 (Усього).
Активи, що використовуються для здiйснення основної дiяльностi (тисячi гривень):
ЗМIНИ У 2009 РОЦI
Чистий залишок на початок перiоду:
53 (Земля);
2,369,656 (Будiвлi);
31,108
(Офiснi
меблi та приладдя);
183,503 (Електроннi системи та обладнання);
26,672 (Iнше); 2,610,992 (Усього)
Збiльшення:
- (Земля);
354,065 (Будiвлi);
1,782 (Офiснi меблi та приладдя); 64,738
(Електроннi системи та обладнання);
6,444 (Iнше);
427,029 (Усього)
Придбання:
- (Земля);
14,890 (Будiвлi);
1,782 (Офiснi меблi та приладдя); 51,995
(Електроннi системи та обладнання);
5,837 (Iнше);
74,504 (Усього)
Капiталiзованi витрати на ремонт: - (Земля);
6,334 (Будiвлi); - (Офiснi меблi та приладдя);
12,743 (Електроннi системи та обладнання);
607 (Iнше);
19,684 (Усього)
Збiльшення вартостi в результатi переоцiнки, визнане у складi iншого сукупного доходу: - (Земля);
332,841 (Будiвлi);
- (Офiснi меблi та приладдя);
- (Електроннi системи та обладнання);
(Iнше); 332,841 (Усього)
Зменшення:
- (Земля);
-88,449 (Будiвлi);
-5,180
(Офiснi
меблi
та
приладдя);
-47,165 (Електроннi системи та обладнання);
-8,462 (Iнше); -149,256 (Усього)
Вибуття: - (Земля);
-4,688 (Будiвлi);
-312 (Офiснi меблi та приладдя); -221
(Електроннi
системи та обладнання); -830 (Iнше);
-6,051 (Усього)
Знос:
- (Земля);
-71,883 (Будiвлi);
-4,868 (Офiснi меблi та приладдя);
-46,944
(Електроннi системи та обладнання);
-7,632 (Iнше); -131,327 (Усього)
Зменшення вартостi в результатi переоцiнки, визнане у прибутку або збитку: - (Земля);
-11,878
(Будiвлi);
- (Офiснi меблi та приладдя);
- (Електроннi системи та обладнання);
(Iнше);
-11,878 (Усього)
Чистий залишок на кiнець перiоду: 53 (Земля);
2,635,272 (Будiвлi);
27,710 (Офiснi меблi та
приладдя);
201,076 (Електроннi системи та обладнання);
24,654 (Iнше); 2,888,765 (Усього)
Вартiсть: 53 (Земля);
2,673,205 (Будiвлi);
46,352 (Офiснi меблi та приладдя);
495,889
(Електроннi системи та обладнання);
56,259 (Iнше); 3,271,758 (Усього)
Накопичений знос:
- (Земля);
-37,933 (Будiвлi);
-18,642 (Офiснi меблi та приладдя);
-294,813 (Електроннi системи та обладнання);
-31,605 (Iнше); -382,933 (Усього).
Будiвлi вiдображенi за вартiстю переоцiнки, що являє собою справедливу вартiсть за вирахуванням
накопиченого зносу i накопичених у подальшому збиткiв вiд зменшення корисностi. Для оцiнки справедливої
вартостi будiвель на 30 червня 2009 р. керiвництво залучило незалежних професiйних оцiнювачiв. Для
визначення справедливої вартостi використовувався метод порiвняння з вартiстю останнiх продажiв
аналогiчних будiвель. Основнi припущення вiдносяться до умов, якостi та мiсця розташування будiвель, що
використовувались для порiвняння. У груднi 2010 року керiвництво залучило незалежних професiйних
оцiнювачiв для визначення потенцiйної змiни справедливої вартостi будiвель порiвняно з їх вартiстю станом на
31 грудня 2010 р. На основi результатiв цього аналiзу керiвництво дiйшло висновку, що на 31 грудня 2010 р.
справедлива вартiсть будiвель не зазнала суттєвих змiн.
На 31 грудня 2010 р. балансова вартiсть будiвель, яку було б включено до консолiдованої фiнансової
звiтностi, якби будiвлi були вiдображенi за вартiстю придбання за вирахуванням накопиченого зносу та
накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi, становить 554,616 тисяч гривень (2009: 555,339 тисяч гривень).
Iнвестицiйна нерухомiсть (тисячi гривень):
ЗМIНИ
Чистий залишок на початок перiоду
3,176 (1 сiчня 2010 р. - 31 грудня 2010 р.); 3,262 (1 сiчня 2009
р. - 31 грудня 2009 р.)
Придбання
143,524 (1 сiчня 2010 р. - 31 грудня 2010 р.);
- (1 сiчня 2009 р. - 31 грудня 2009 р.)
Знос
-240 (1 сiчня 2010 р. - 31 грудня 2010 р.); -86 (1 сiчня 2009 р. - 31 грудня 2009 р.)
Чистий залишок на кiнець перiоду 146,460 (1 сiчня 2010 р. - 31 грудня 2010 р.);
3,176 (1 сiчня 2009
р. - 31 грудня 2009 р.)
Вартiсть 148,250 (1 сiчня 2010 р. - 31 грудня 2010 р.);
4,726 (1 сiчня 2009 р. - 31 грудня 2009 р.)
Накопичений знос -1,790 (1 сiчня 2010 р. - 31 грудня 2010 р.);
-1,550 (1 сiчня 2009 р. - 31 грудня
2009 р.).

У груднi 2010 року серед iнших видiв застави Банк звернув стягнення на торговий центр та земельну
дiлянку в Львовi на загальну суму 143,490 тисяч гривень. Ця нерухомiсть була повторно здана Банком в оренду
тому ж позичальнику на умовах комбiнованої оренди земельної дiлянки та будiвлi на строк, що закiнчується в
2012 роцi. Договiр оренди мiстить опцiон стосовно того, що контрагент може набути право власностi на цю
нерухомiсть у кiнцi строку оренди за цiною, що є суттєво вищою, нiж ринкова цiна. Оскiльки викупна цiна
суттєво перевищує балансову вартiсть, яка станом на 31 грудня 2010 р. приблизно дорiвнює справедливiй
вартостi, керiвництво вважає, що вiрогiднiсть викупу є незначною, i, таким чином, справедлива вартiсть
вбудованого опцiону дорiвнює нулю на 31 грудня 2010 р. Також визначено, що, в основному, всi ризики та
винагороди стосовно будiвель та землi належать Банку. Вiдповiдно, Банк визначив такi договори оренди як
операцiйну оренду.
(20)
Нематерiальнi активи
тисячi гривень
Програмне забезпечення та лiцензiї
302,653 (31 грудня 2010 р.);
Iнше
537 (31 грудня 2010 р.); 739 (31 грудня 2009 р.)
Усього 303,190 (31 грудня 2010 р.);
150,915 (31 грудня 2009 р.)

150,176 (31 грудня 2009 р.)

тисячi гривень
ЗМIНИ
Чистий залишок на початок перiоду:
150,915 (1 сiчня 2010 р. -31 грудня 2010 р.);
98,698
(1
сiчня 2009 р. - 31 грудня 2009 р.)
Збiльшення:
179,131 (1 сiчня 2010 р. -31 грудня 2010 р.);
95,136 (1 сiчня 2009 р. - 31 грудня
2009 р.)
Придбання:
179,131 (1 сiчня 2010 р. -31 грудня 2010 р.);
95,136 (1 сiчня 2009 р. - 31 грудня
2009 р.)
Зменшення:
-26,856 (1 сiчня 2010 р. -31 грудня 2010 р.);
-42,919 (1 сiчня 2009 р. - 31 грудня
2009 р.)
Зменшення корисностi:
- (1 сiчня 2010 р. -31 грудня 2010 р.);
-18,761 (1 сiчня 2009 р. - 31 грудня
2009 р.)
Знос:
-26,856 (1 сiчня 2010 р. -31 грудня 2010 р.);
-24,158 (1 сiчня 2009 р. - 31 грудня 2009 р.)
Чистий залишок на кiнець перiоду: 303,190 (1 сiчня 2010 р. -31 грудня 2010 р.);
150,915 (1 сiчня
2009 р. - 31 грудня 2009 р.)
Вартiсть: 378,397 (1 сiчня 2010 р. -31 грудня 2010 р.);
199,932 (1 сiчня 2009 р. - 31 грудня 2009 р.)
Накопичений знос:
-75,207 (1 сiчня 2010 р. -31 грудня 2010 р.);
-49,017 (1 сiчня 2009 р. - 31
грудня 2009 р.)
На 31 грудня 2010 р. нематерiальнi активи включають iнтегровану комплексну банкiвську систему
FlexCube, що має балансову вартiсть 190,768 тисяч гривень (2009: 79,078 тисяч гривень). Система FlexCube
розроблена з метою повної iнтеграцiї всiх операцiйних/звiтних процесiв у Банку, починаючи з другої половини
2011 року, та є корпоративним стандартом UniCredit Group. Оцiнений строк корисного використання системи
становить 7 рокiв. Амортизацiя поки ще не розпочалась.
(21)
Iншi активи
тисячi гривень
Нарахований iнший дохiд: 27,822 (31 грудня 2010 р.);
24,001 (31 грудня 2009 р.)
Затрати для перевиставлення клiєнтам:
8,455 (31 грудня 2010 р.);
7,335 (31 грудня 2009 р.)
Золото, срiбло та дорогоцiннi метали:
953 (31 грудня 2010 р.); 4,847 (31 грудня 2009 р.)
Податковi статтi, крiм поточних податкових активiв:
1,733 (31 грудня 2010 р.);
1,510
(31
грудня 2009 р.)
Iнше:
265,645 (31 грудня 2010 р.);
279,004 (31 грудня 2009 р.)
- житловi примiщення на стадiї будiвництва:
205,142 (31 грудня 2010 р.);
202,135 (31 грудня
2009 р.)
- передоплати:
13,808 (31 грудня 2010 р.);
24,707 (31 грудня 2009 р.)
- ремонт орендованих примiщень: 16,975 (31 грудня 2010 р.);
20,269 (31 грудня 2009 р.)
- житловi примiщення, що утримуються для продажу:
14,328 (31 грудня 2010 р.);
16,178 (31
грудня 2009 р.)
- iнша дебiторська заборгованiсть: 15,392 (31 грудня 2010 р.);
15,715 (31 грудня 2009 р.)
Усього: 304,608 (31 грудня 2010 р.);
316,697 (31 грудня 2009 р.)

Житловi примiщення на стадiї будiвництва та житловi примiщення, що утримуються для продажу,
вiдносяться до кiлькох будiвельних проектiв дочiрнього пiдприємства Банку, ТОВ "Укрсоцбуд".
(22)
Депозити iнших банкiв
тисячi гривень
Депозити iнших банкiв:
- поточнi рахунки та депозити на вимогу: 60,582 (31 грудня 2010 р.);
11,372 (31 грудня 2009 р.)
- строковi депозити:
756,914 (31 грудня 2010 р.);
14,774,645 (31 грудня 2009 р.)
- позики: 16,537,461 (31 грудня 2010 р.); 4,149,899 (31 грудня 2009 р.)
- субординованi зобов'язання:
2,020,729 (31 грудня 2010 р.);
2,024,305 (31 грудня 2009 р.)
Усього: 19,375,686 (31 грудня 2010 р.); 20,960,221 (31 грудня 2009 р.)
Концентрацiя
На 31 грудня 2010 р. депозити, розмiщенi iншими суб'єктами господарювання UniCredit Group,
включаючи Материнський банк, складають 17,504,033 тисячi гривень або 90.4% вiд загальної суми депозитiв
iнших банкiв (2009: 19,588,891 тисячу гривень або 93.5%).
Опис значних договорiв
На 31 грудня 2010 р. позики, отриманi вiд iнших банкiв, включали деномiновану в доларах США
кредитну лiнiю на суму 384,193 тисячi гривень, вiдкриту Європейським банком реконструкцiї та розвитку
(ЄБРР) 19 травня 2008 р. з метою фiнансування iпотечних позик фiзичним особам (Договiр iпотечної позики
ЄБРР), та субординовану позику вiд ЄБРР, деномiновану у доларах США, в розмiрi 826,474 тисяч гривень
(Договiр субординованої позики ЄБРР). Строк погашення позики за Договором iпотечного позики ЄБРР грудень 2017 року. Ця позика пiдлягає погашенню шiстнадцятьма рiвними частинами кожнi шiсть мiсяцiв.
Строк погашення позики за Договором субординованої позики ЄБРР - липень 2019 року.
Крiм того, на 31 грудня 2010 р. позики iнших банкiв включають субординований кредит вiд
Материнського банку на суму 1,194,255 тисяч гривень, деномiнований у доларах США, строк погашення якого
настає у лютому 2018 року.
Невиконання спецiальних умов
У 2010 роцi Банк не виконував певнi умови Договору iпотечного кредиту ЄБРР, Договору
субординованої позики ЄБРР та Договору субординованої позики Материнського банку щодо дотримання
пруденцiйних норм НБУ, що стосуються вимоги пiдтримувати загальну довгу валютну позицiю не вище рiвня,
визначеного в спецiальнiй угодi з НБУ. З метою усунення цiєї невiдповiдностi Банк пiдписав з НБУ Додаткову
угоду, згiдно з якою Банк зобов'язується поступово досягти виконання умов до 30 червня 2012 р. (Спецiальна
угода з НБУ). За невиконання цих спецiальних умов не було вимоги щодо сплати штрафiв.
У 2009 роцi Банк не виконав ще одну умову Договору iпотечної позики ЄБРР стосовно вiдношення
прострочених позик та авансiв клiєнтам до загальної суми позик та авансiв клiєнтам, яке не повинно
перевищувати 5%. На 31 грудня 2009 р. та 31 березня 2010 р. цей коефiцiєнт перевищував 5%. 4 квiтня 2010 р.
Банк пiдписав з ЄБРР угоду про внесення змiн, яка передбачає такi змiни: а) умова щодо пiдтримання
коефiцiєнту вiдкритої фактичної заборгованостi (КВФЗ) на рiвнi не вище 80% вiд суми капiталу I рiвня замiнила
умову щодо прострочених позик; б) збiльшення маржi у разi перевищення певних рiвнiв КВФЗ. КВФЗ
визначається як вiдношення загальної суми чистих проблемних позик до капiталу I рiвня, який розраховується
вiдповiдно до Базельської Угоди 1. Усi фiнансовi коефiцiєнти повиннi розраховуватись щорiчно на основi
консолiдованої фiнансової звiтностi, пiдготовленої згiдно з МСФЗ, та щоквартально на основi фiнансових
даних, пiдготовлених вiдповiдно до облiкової полiтики UniCredit Group. На 30 червня 2010 р. та 30 вересня 2010
р. КВФЗ перевищував 80%. У груднi 2010 року Банк домовився з ЄБРР про внесення змiн до умов Договору
iпотечної позики ЄБРР та Договору субординованої позики ЄБРР. Вiдповiдно до нових умов Банк: а) повинен
дотримуватися пруденцiйної норми НБУ, якщо тiльки вiд нього не вимагатиметься дотримуватись загальної
довгої вiдкритої валютної позицiї протягом перiоду, що починається 31 грудня 2009 р. i закiнчується 30 червня
2012 року, та тiльки якщо Банк iншим чином виконує умови Спецiальної угоди з НБУ; б) повинен
дотримуватись КВФЗ починаючи з 30 червня 2012 р.
Вiдповiдно, на 31 грудня 2010 р. усi випадки невиконання спецiальних умов було усунено.
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Депозити клiєнтiв
тисячi гривень
Поточнi рахунки та депозити на вимогу: 6,354,871 (31 грудня 2010 р.);
5,233,670 (31 грудня 2009 р.)
Строковi депозити:
8,954,463 (31 грудня 2010 р.);
7,101,495 (31 грудня 2009 р.)
Усього: 15,309,334 (31 грудня 2010 р.); 12,335,165 (31 грудня 2009 р.)

Концентрацiя
На 31 грудня 2010 р. строковi депозити десяти найбiльших клiєнтiв (або груп клiєнтiв) становлять
2,926,594 тисячi гривень або 32.7% вiд загальної суми строкових депозитiв клiєнтiв (2009: 769,322 тисячi
гривень або 10.8%).
На 31 грудня 2010 р. строковi депозити двадцяти найбiльших клiєнтiв (або груп клiєнтiв) становлять
3,746,676 тисяч гривень або 41.8% вiд загальної суми строкових депозитiв (2009: 1,050,644 тисячi гривень або
14.8%).
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Випущенi борговi цiннi папери
тисячi гривень
31 грудня 2010 р.
31 грудня 2009 р.
Зареєстрованi на бiржi

Не зареєстрованi на бiржi

Зареєстрованi на бiржi

Не зареєстрованi на

бiржi
Борговi цiннi папери:
- (Зареєстрованi на бiржi, 31 грудня 2010 р.);
60,155 (Не зареєстрованi на
бiржi, 31 грудня 2010 р.); 3,282,628 (Зареєстрованi на бiржi, 31 грудня 2009 р.);
47,962 (Не зареєстрованi на
бiржi, 31 грудня 2009 р.);
- вiтчизнянi
- (Зареєстрованi на бiржi, 31 грудня 2010 р.);
60,155 (Не зареєстрованi на бiржi, 31
грудня 2010 р.); - (Зареєстрованi на бiржi, 31 грудня 2009 р.);
47,962 (Не зареєстрованi на бiржi, 31 грудня
2009 р.)
- Євробонди
- (Зареєстрованi на бiржi, 31 грудня 2010 р.);
- 60,155 (Не зареєстрованi на бiржi,
31 грудня 2010 р.);
3,282,628 (Зареєстрованi на бiржi, 31 грудня 2009 р.);
- (Не зареєстрованi на бiржi,
31 грудня 2009 р.)
Усього - (Зареєстрованi на бiржi, 31 грудня 2010 р.);
60,155 60,155 (Не зареєстрованi на бiржi, 31
грудня 2010 р.); 3,282,628 (Зареєстрованi на бiржi, 31 грудня 2009 р.);
47,962 (Не зареєстрованi на бiржi, 31
грудня 2009 р.).
18 лютого 2010 року Банк погасив розписки, пов'язанi з участю у позицi, номiнальною вартiстю 3,194,000
тисяч гривень (еквiвалент 400,000 тисяч доларiв США ), випущенi через Credit Suisse, на дату їх погашення.
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Вiдстроченi податковi активи/зобов'язання

Визнанi вiдстроченi податковi активи (зобов'язання) що вiдносяться до: (тисячi гривень)
Позик та авансiв iншим банкам та клiєнтам:
-56,620 (31 грудня 2010 р.);
-270,079 (31 грудня
2009 р.)
Фiнансових активiв, наявних для продажу: -9,333 (31 грудня 2010 р.);
-2,170 (31 грудня 2009 р.)
Основних засобiв та нематерiальних активiв:
3,894 (31 грудня 2010 р.);
-544,613 (31 грудня
2009 р.)
Iнших активiв / зобов'язань:
35,200 (31 грудня 2010 р.);
92,892 (31 грудня 2009 р.)
Депозитiв iнших банкiв та клiєнтiв:
-1,021 (31 грудня 2010 р.);
-2,253 (31 грудня 2009 р.)
Решти статей:
4,566 (31 грудня 2010 р.);
2,781 (31 грудня 2009 р.)
Податкового збитку, перенесеного на майбутнiй перiод:
188,044 (31 грудня 2010 р.);
272,972 (31
грудня 2009 р.)
Усього: 164,730 (31 грудня 2010 р.);
-450,470 (31 грудня 2009 р.).
Перенесення податкового збитку на майбутнiй перiод визнається виходячи з думки керiвництва, що
отримання достатнього оподатковуваного прибутку, проти якого можна буде зарахувати невикористанi
податковi збитки, є ймовiрним, та що в законодавствi не мають мiсця змiни, якi несприятливо вплинуть на
спроможнiсть Банку вимагати таке зарахування на майбутнi перiоди. Строк дiї цих податкових збиткiв не
закiнчується згiдно з чинним податковим законодавством.
Податковий вплив на компоненти iншого сукупного доходу, що вiдноситься до: (тисячi гривень)
Прибуткiв за вирахуванням збиткiв по фiнансових активах, наявних для продажу (резерви вiдповiдно до
МСБО 39): 16,039 (До оподаткування, 2010); -4,010 (Податковi вигода/ (витрати)/, 2010); 12,029 (Пiсля
оподаткування, 2010); -15,170 (До оподаткування, 2009);
3,792 (Податковi вигода/ (витрати)/, 2009);
-11,378 (Пiсля оподаткування, 2009);
Прибуткiв за вирахуванням збиткiв по переоцiнцi майна (резерви вiдповiдно до МСБО 16): - (До
оподаткування, 2010); - (Податковi вигода/ (витрати)/, 2010);
- (Пiсля оподаткування, 2010); 332,841 (До
оподаткування, 2009); -83,210 (Податковi вигода/ (витрати)/, 2009);
249,631 (Пiсля оподаткування, 2009);

Припинення визнання податкiв на переоцiнку майна: - (До оподаткування, 2010);
498,070 (Податковi
вигода/ (витрати)/, 2010);
498,070 (Пiсля оподаткування, 2010);
- (До оподаткування, 2009);
(Податковi вигода/ (витрати)/, 2009);
- (Пiсля оподаткування, 2009);
Усього: 16,039 (До оподаткування, 2010); 494,060 (Податковi вигода/ (витрати)/, 2010);
510,099
(Пiсля оподаткування, 2010);
317,671 (До оподаткування, 2009);
-79,418
(Податковi
вигода/
(витрати)/, 2009);
238,253 (Пiсля оподаткування, 2009).
Змiни визнаних вiдстрочених податкових активiв (зобов'язань), що вiдносяться до: (тисячi гривень)
Позик та авансiв iншим банкам та клiєнтам:
104,604 (1 сiчня 2009 р.); - (Iнший сукупний дохiд);
-374,683 (Прибуток або збиток); -270,079 (31 грудня 2009 р);
- (Iнший сукупний дохiд); 213,459 (Прибуток
або збиток);
-56,620 (31 грудня 2010 р.);
Фiнансових активiв, наявних для продажу: -15,938 (1 сiчня 2009 р.); 3,792 (Iнший сукупний дохiд);
9,976 (Прибуток або збиток);
-2,170 (31 грудня 2009 р);
-4,010 (Iнший сукупний дохiд);
-3,153 (Прибуток або збиток);
-9,333 (31 грудня 2010 р.);
Основних засобiв та нематерiальних активiв:
-461,402 (1 сiчня 2009 р.);
-83,210
(Iнший
сукупний дохiд);
-1 (Прибуток або збиток);
-544,613 (31 грудня 2009 р);
498,070
(Iнший
сукупний дохiд);
50,437 (Прибуток або збиток); 3,894 (31 грудня 2010 р.);
Iнших активiв / зобов'язань: 73,346 (1 сiчня 2009 р.);- (Iнший сукупний дохiд);
19,546
(Прибуток
або збиток);
92,892 (31 грудня 2009 р);
- (Iнший сукупний дохiд);
-57,692
(Прибуток
або
збиток); 35,200 (31 грудня 2010 р.);
Депозитiв iнших банкiв та клiєнтiв:
1,803 (1 сiчня 2009 р.); (Iнший
сукупний
дохiд);
-4,056 (Прибуток або збиток);
-2,253 (31 грудня 2009 р);
(Iнший
сукупний
дохiд);
1,232 (Прибуток або збиток);
-1,021 (31 грудня 2010 р.);
Решти статей:
-6,537 (1 сiчня 2009 р.); - (Iнший сукупний дохiд);
9,318
(Прибуток
або
збиток); 2,781 (31 грудня 2009 р); - (Iнший сукупний дохiд);
1,785 (Прибуток або збиток);
4,566
(31
грудня 2010 р.);
Податкового збитку, перенесеного на майбутнiй перiод: - (1 сiчня 2009 р.); - (Iнший сукупний дохiд);
272,972 (Прибуток або збиток); 272,972 (31 грудня 2009 р);
(Iнший
сукупний
дохiд);
-84,928 (Прибуток або збиток); 188,044 (31 грудня 2010 р.);
Усього: -304,124 (1 сiчня 2009 р.);
-79,418 (Iнший сукупний дохiд); -66,928
(Прибуток
або
збиток); -450,470 (31 грудня 2009 р);
494,060 (Iнший сукупний дохiд); 121,140 (Прибуток або збиток);
164,730 (31 грудня 2010 р.).
Вiдповiдно до нового Податкового кодексу, прийнятого в Українi в груднi 2010 року (примiтка 13),
податкова вартiсть основних засобiв переоцiнюється на 1 квiтня 2011 р. для приведення у вiдповiднiсть з
фiнансовими бухгалтерськими записами (пiдготовленими згiдно з П(с)БУ) на цю дату. Це фактично означає, що
вiдстрочене податкове зобов'язання, яке виникає по цiй тимчасовiй рiзницi на 31 грудня 2010 р., бiльше не
вiдповiдає визначенню зобов'язання (в тiй частинi, в якiй воно не реалiзовано в першому кварталi 2011 року,
коли застосовуватимуться ще старi правила), оскiльки не буде вiдтоку економiчних вигод пiд час реалiзацiї
податкової цiєї тимчасової рiзницi. Це привело до вилучення iснуючих тимчасових рiзниць мiж балансовою
вартiстю основних засобiв для цiлей пiдготовки фiнансової звiтностi та сумами, що використовуються для цiлей
оподаткування, на 31 грудня 2010 р. В результатi цього визнане ранiше вiдстрочене податкове зобов'язання на
суму 498,070 тисяч гривень було сторноване i визнане у складi iншого сукупного доходу за рiк, що закiнчився
31 грудня 2010 р. (у максимальному розмiрi визнаного ранiше вiдстроченого податкового впливу в резервi
переоцiнки).
(26)
Iншi зобов'язання
тисячi гривень
Зобов'язання щодо випущених фiнансових гарантiй: 414 (31 грудня 2010 р.); 21,429 (31 грудня 2009 р.)
Зобов'язання перед працiвниками: 58,209 (31 грудня 2010 р.);
58,038 (31 грудня 2009 р.)
Транзитнi рахунки:
4,021 (31 грудня 2010 р.);
3,031 (31 грудня 2009 р.)
Доходи майбутнiх перiодiв:
38,398 (31 грудня 2010 р.);
32,944 (31 грудня 2009 р.)
Вiдрахування до Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб:
11,412 (31 грудня 2010 р.);
7,949 (31 грудня 2009 р.)
Привiлейованi акцiї:
501 (31 грудня 2010 р.); 501 (31 грудня 2009 р.)
Кредиторська заборгованiсть:
68,730 (31 грудня 2010 р.);
62,030 (31 грудня 2009 р.)
Фiнансовi похiднi iнструменти:
2,873 (31 грудня 2010 р.);
903 (31 грудня 2009 р.)
Усього: 184,558 (31 грудня 2010 р.);
186,825 (31 грудня 2009 р.)

(27)
Резерви по ризиках та нарахуваннях
тисячi гривень
Резерв по реструктуризацiї:
10,140 (31 грудня 2010 р.);
4,294 (31 грудня 2009 р.)
Iншi резерви по ризиках та нарахуваннях: правовi спори:
6,591 (31 грудня 2010 р.);
5,931
грудня 2009 р.)
Усього: 16,731 (31 грудня 2010 р.);
10,225 (31 грудня 2009 р.).
(28)
Прибуток на акцiю
тисячi гривень, крiм тисяч акцiй:
Випущенi простi акцiї на 1 сiчня 12,694,986 (2010);
10,694,986 (2009);
Вплив випущених акцiй - (2010); 1,375,343 (2009);
Усього середньозваженої кiлькостi акцiй на 31 грудня
12,694,986 (2010);
ЧИСТИЙ ПРИБУТОК
112,931 (2010); 173,758 (2009);
ПРИБУТОК НА АКЦIЮ 0.0089 (2010); 0.0144 (2009).

(31

12,070,329 (2009);

Протягом звiтного перiоду жодних фiнансових iнструментiв, якi мають можуть мати коригуючий вплив
на акцiї, в обiгу не було. Отже,чистий прибуток на акцiю дорiвнює скоригованому чистому прибутку на акцiю.
Прибуток на акцiю розраховується виходячи з середньої кiлькостi акцiй в обiгу.
(29)

Власний капiтал

Випущений капiтал
тисячi гривень
Номiнальна вартiсть простих акцiй
1,269,499 (31 грудня 2010 р.);
1,269,499 (31 грудня 2009 р.)
Коригування на iнфляцiю
127,150 (31 грудня 2010 р.);
127,150 (31 грудня 2009 р.)
Усього випущеного капiталу
1,396,649 (31 грудня 2010 р.);
1,396,649 (31 грудня 2009 р.)
Коригування на iнфляцiю внескiв до статутного капiталу, що були зробленi до 1 сiчня 2001 р.,
вiдображають вплив гiперiнфляцiї, яка iснувала в Українi у цi перiоди.
Номiнальний випущений капiтал на 31 грудня представлений таким чином:
тисячi гривень, крiм кiлькостi акцiй
31 грудня 2010 р.
31 грудня 2009 р.
Кiлькiсть акцiй
Сума
Кiлькiсть акцiй
Сума
Зареєстрованi, випущенi та оплаченi акцiї:
Простi
12,694,986,050
1,269,499
12,694,986,050 1,269,499
Привiлейованi
5,013,950
501
5,013,950
501
Усього випущеного капiталу
1,270,000
1,270,000
Номiнальна вартiсть простих i привiлейованих акцiй становить 0.1 гривнi за одну акцiю станом на 31
грудня 2010 р. та 2009 р. Привiлейованi акцiї класифiкованi як зобов'язання.
Власники простих акцiй мають рiвнi права голосу, а також рiвнi права на отримання дивiдендiв та
повернення капiталу. Привiлейованi акцiї не мають права голосу, але мають переважнi права при розподiлi
активiв у випадках лiквiдацiї чи банкрутства. Мiнiмальнi гарантованi дивiденди по привiлейованих акцiях
становлять 5.0% на рiк вiд номiнальної вартостi цих акцiй. Дивiденди у такому розмiрi були оголошенi у 2010 та
2009 роках.
Дивiденди
Згiдно iз законодавством України, накопичений нерозподiлений прибуток, який може розподiлятися,
обмежується залишком нерозподiленого чистого прибутку, вiдображеного у фiнансовiй звiтностi, пiдготовленiй
за українськими нормативними вимогами. На 31 грудня 2010 р. максимальна сума, яка може розподiлятися,
становила 28,944 тисячi гривень (2009: 126,784 тисячi гривень).
(30)

Гарантiї та наданi зобов'язання

Зобов'язання кредитного характеру

тисячi гривень
Гарантiї, наданi: 360,629 (31 грудня 2010 р.);
244,344 (31 грудня 2009 р.)
Банкам: 192,825 (31 грудня 2010 р.);
109,814 (31 грудня 2009 р.)
Клiєнтам: 167,804 (31 грудня 2010 р.);
134,530 (31 грудня 2009 р.)
Акредитиви, виставленi: 54,705 (31 грудня 2010 р.);
105,361 (31 грудня 2009 р.)
Клiєнтам :54,705 (31 грудня 2010 р.);
105,361 (31 грудня 2009 р.)
Усього: 415,334 (31 грудня 2010 р.);
349,705 (31 грудня 2009 р.).
На 31 грудня 2010 р. гарантiї забезпеченi заставою депозитiв на суму 57,309 тисяч гривень (2009: 44,390
тисяч гривень).
На 31 грудня 2010 р. акредитиви забезпеченi заставою депозитiв на суму 37,047 тисяч гривень (2009:
58,746 тисяч гривень).
На 31 грудня 2010 р. зобов'язання на суму 94,701 тисяча гривень є зобов'язаннями перед десятьма
клiєнтами (2009: 290,959 тисяч гривень).
На 31 грудня 2010 р. та 2009 р. Банк не має невикористаних безвiдкличних зобов'язань з надання
кредитування.
Зобов'язання з капiтального будiвництва та iншi зобов'язання
На 31 грудня 2010 р. зобов'язання з фiнансування будiвництва примiщень та iншi зобов'язання становлять
13,948 тисяч гривень (2009: 17,277 тисяч гривень).
Страхування
Страхова галузь в Українi перебуває на стадiї розвитку, тому багато форм страхового захисту, що є
поширеними в iнших країнах, в Українi, як правило, ще не застосовуються. Банк не має повного страхового
покриття по своїх примiщеннях та обладнанню, на випадок переривання дiяльностi або виникнення зобов'язань
перед третьою стороною у зв'язку iз шкодою, заподiяною в результатi аварiй, пов'язаних з майном або з
дiяльнiстю Банку. До тих пiр, поки Банк не отримає достатнього страхового покриття, iснує ризик того, що
втрата чи знищення тих чи iнших активiв може мати суттєвий негативний вплив на операцiї та фiнансовий стан.
Потенцiйне податкове зобов'язання
Для української системи оподаткування характерними є наявнiсть численних податкiв та законодавство,
яке часто змiнюється. Податкове законодавство є часто невизначеним, може мати рiзне трактування, а в деяких
випадках є суперечливим. Нерiдко виникають протирiччя у трактуваннi податкового законодавства мiж
мiсцевою, обласною i державною податковими адмiнiстрацiями та мiж НБУ i Мiнiстерством фiнансiв. Податковi
декларацiї пiдлягають перевiрцi з боку рiзних органiв влади, якi згiдно iз законодавством уповноваженi
застосовувати значнi штрафнi санкцiї, а також стягувати пеню. Цi факти створюють в Українi значно серйознiшi
податковi ризики, нiж тi, якi є типовими для країн з бiльш розвиненими системами оподаткування.
Керiвництво вважає, що воно виконує всi вимоги чинного податкового законодавства. Проте не може
iснувати впевненостi у тому, що податковi органи не матимуть iншої думки щодо вiдповiдностi Банку чинному
податковому законодавству i не застосують штрафнi санкцiї. У цiй консолiдованiй фiнансовiй звiтностi не був
створений резерв по потенцiйних штрафних санкцiях, пов'язаних з оподаткуванням.
Судовi процеси
У ходi своєї дiяльностi Банк залучається до рiзних судових процесiв. На думку керiвництва, результат цих
судових процесiв не матиме суттєвого впливу на фiнансовий стан або результати операцiй.
(31)
Справедлива вартiсть фiнансових активiв та зобов'язань
Фiнансовi iнструменти, не оцiненi за справедливою вартiстю
Оцiнена справедлива вартiсть фiнансових активiв i фiнансових зобов'язань визначається з використанням
ринкових цiн, методiв дисконтованих грошових потокiв та iнших належних методологiй оцiнки вартостi i може
не вiдображати справедливу вартiсть цих iнструментiв на дату затвердження цiєї фiнансової звiтностi. Такi
розрахунки не вiдображають жодних премiй або дисконтiв, що можуть виникнути внаслiдок пропозицiї на
продаж одночасно всiєї суми певного фiнансового iнструмента. Оцiнка справедливої вартостi ?рунтується на
судженнях щодо очiкуваних у майбутньому грошових потокiв, поточних економiчних умов, характеристик
ризику рiзних фiнансових iнструментiв та iнших факторiв.
Оцiнка справедливої вартостi ?рунтується на iснуючих фiнансових iнструментах без оцiнки вартостi
очiкуваної майбутньої дiяльностi та вартостi активiв i зобов'язань, що не вважаються фiнансовими
iнструментами. Крiм того, ефект оподаткування сум, якi можуть бути одержанi вiд реалiзацiї нереалiзованих
прибуткiв i збиткiв, що може вплинути на оцiнку справедливої вартостi, не був врахований.
Справедлива вартiсть усiх короткострокових фiнансових активiв та зобов'язань оцiнена як така, що
приблизно дорiвнює їх балансовiй вартостi у зв'язку з їх короткостроковим характером та/або ринковими
процентними ставками на кiнець перiоду. Керiвництво вважає, що справедлива вартiсть довгострокових позик

та авансiв клiєнтам та депозитiв клiєнтiв на 31 грудня 2010 р. приблизно дорiвнює їх балансовiй вартостi,
оскiльки процентнi ставки приблизно дорiвнюють ринковим процентним ставкам на цю дату. Справедлива
вартiсть субординованих зобов'язань оцiнена як така, що приблизно дорiвнює їх балансовiй вартостi, оскiльки
встановленi процентнi ставки по субординованих зобов'язаннях в основному дорiвнюють ставкам по подiбних
типах запозичень, якi Банк може використовувати, на 31 грудня 2010 р. та 2009 р.
Iєрархiя джерел визначення справедливої вартостi
Для вiдповiдностi поправкам до МСФЗ 7 цiннi папери, вiдображенi за справедливою вартiстю,
розподiляються за рiвнями iєрархiї джерел визначення справедливої вартостi, що використовуються при
розкриттi iнформацiї. Справедлива вартiсть визначається як цiна, що була б отримана при продажу активу або
сплачена при передачi зобов'язання в ходi упорядкованої операцiї мiж учасниками ринку на дату здiйснення
оцiнки.
В МСФЗ 7 розкрито визначення iєрархiї джерел визначення справедливої вартостi для оцiнки фiнансових
iнструментiв. Визначена iєрархiя базується на iнформацiйних джерелах вхiдних даних, якi вводяться у модель
оцiнки справедливої вартостi, залежно вiд того, чи є данi доступними на вiдкритому ринку, чи вони є
недоступними. Доступними на вiдкритому ринку є вхiднi данi, що вiдображають ринковi данi, отриманi з
незалежних джерел. Недоступними на вiдкритому ринку є вхiднi данi, що вiдображають ринковi припущення
Банку. На базi цих двох типiв вхiдної iнформацiї створено трирiвневу iєрархiю джерел визначення справедливої
вартостi:
- Рiвень 1 - оцiнка ?рунтується на котируваннi цiн на активних ринках для iдентичних активiв або
зобов'язань, до яких Банк має доступ.
- Рiвень 2 - оцiнка ?рунтується на вхiдних даних, iнших, нiж котирування цiн, включених до Рiвня 1, якi є
доступними на ринку для активу або зобов'язання прямо чи опосередковано.
- Рiвень 3 - оцiнка ?рунтується на вхiдних даних щодо активу чи зобов'язання, якi є значними та
недоступними на ринку вхiдними даними або значними коригуваннями до доступних на ринку вхiдних даних,
що ?рунтуються на недоступних на ринку вхiдних даних.
Наявнiсть доступних на ринку вхiдних даних вiдрiзняється залежно вiд продукту та пiдпадає пiд вплив
рiзних факторiв, включаючи, наприклад, тип продукту, чи є продукт новим або таким, що поки не має нiшi на
ринку, лiквiднiсть ринкiв та iншi характеристики, притаманнi операцiї. Якщо оцiнка ?рунтується на моделях та
вхiдних даних, що є менш доступними або недоступними на ринку, визначення справедливої вартостi вимагає
поглибленого рiвня професiйного судження. Отже, ступiнь судження, застосованого Банком при визначеннi
справедливої вартостi, є найбiльшим для iнструментiв, що вiднесенi до Рiвня 3.
У певних випадках вхiднi данi, використанi для оцiнки справедливої вартостi, можуть бути вiднесенi до
рiзних рiвнiв iєрархiї джерел визначення справедливої вартостi. У таких випадках, для цiлей розкриття
iнформацiї, рiвень в iєрархiї джерел визначення справедливої вартостi, до якого вiдноситься оцiнка справедливої
вартостi в цiлому, визначається виходячи з найнижчого рiвня вхiдних даних, що є значним для оцiнки
справедливої вартостi в цiлому.
Фiнансовi iнструменти, оцiненi за справедливою вартiстю, за рiвнями iєрархiї джерел визначення
справедливої вартостi
тисячi гривень
Фiнансовi активи за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку: (Рiвень 1, 31 грудня 2010 р.);
- (Рiвень 2, 31 грудня 2010 р.); - (Рiвень 3, 31 грудня 2010 р.); - (Усього, 31
грудня 2010 р.); - (Рiвень 1, 31 грудня 2009 р.); 28,632 (Рiвень 2, 31 грудня 2009 р.); - (Рiвень 3, 31 грудня 2009
р.); 28,632 (Усього, 31 грудня 2009 р.);
Фiнансовi активи, наявнi для продажу:
- борговi цiннi папери : 861,999 (Рiвень 1, 31 грудня 2010 р.); - (Рiвень 2, 31 грудня 2010 р.); 103,260
(Рiвень 3, 31 грудня 2010 р.);
965,259 (Усього, 31 грудня 2010 р.);
165,451 Рiвень 1, 31 грудня 2009 р.);
140,311 (Рiвень 2, 31 грудня 2009 р.);
- (Рiвень 3, 31 грудня 2009 р.); 305,762 (Усього, 31 грудня
2009 р.);
- iнвестицiї у капiтал: - (Рiвень 1, 31 грудня 2010 р.); - (Рiвень 2, 31 грудня 2010 р.); 12,796 (Рiвень 3, 31
грудня 2010 р.); 12,796 (Усього, 31 грудня 2010 р.);
- Рiвень 1, 31 грудня 2009 р.); - (Рiвень 2, 31 грудня
2009 р.); 12,739 (Рiвень 3, 31 грудня 2009 р.); 12,739 (Усього, 31 грудня 2009 р.);
Усього: 861,999 (Рiвень 1, 31 грудня 2010 р.);
- (Рiвень 2, 31 грудня 2010 р.); 116,056 (Рiвень 3, 31
грудня 2010 р.); 978,055 (Усього, 31 грудня 2010 р.);
165,451 Рiвень 1, 31 грудня 2009 р.);
168,943
(Рiвень 2, 31 грудня 2009 р.);
12,739 (Рiвень 3, 31 грудня 2009 р.);
347,133 (Усього, 31 грудня 2009 р.).
Фiнансовi активи, наявнi для продажу, Рiвня 3 включають деякi борговi цiннi папери, випущенi
українськими пiдприємствами, якi не мають котирування на активному рику. Керiвництво застосувало методи
оцiнки вартостi, якi включають, зокрема, значнi коригування доступних на ринку вхiдних даних. Отже, у цiй
консолiдованiй фiнансовiй звiтностi цi цiннi папери були класифiкованi як iнструменти Рiвня 3. Ключовi вхiднi

данi та припущення, використанi в моделях, на 31 грудня 2010 р. включають, головним чином, ставку дисконту
у розмiрi 14.8% виходячи з фактичної доходностi облiгацiй, що котируються на бiржi, емiтентiв з аналогiчним
кредитним ризиком. Змiна одного чи кiлькох припущень на допустимо можливi альтернативнi припущення не
призведе до значної змiни справедливої вартостi.
Узгодження статей Рiвня 3:
Активи Рiвня 3, оцiненi за справедливою вартiстю
вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку
Iнвестицiї у капiтал
Борговi цiннi папери
Сальдо на 1 сiчня 2010 р. 12,739
Усього прибуткiв або збиткiв:
- у прибутках або збитках - в iншому сукупному доходi
-482
Придбання
103,742 288
104,030
Продажi -68
-68
Зменшення корисностi
-168
Сальдо на 31 грудня 2010 р.
103,260

тисячi гривень
Фiнансовi активи за справедливою вартiстю, з
Фiнансовi активи, наявнi для продажу
Усього

12,739
0
5

-477

-168
12,796 116,056

Усього прибуткiв або збиткiв за перiод, включених до прибуткiв або збиткiв щодо активiв, утримуваних
на кiнець звiтного перiоду
Узгодження статей Рiвня 3:
тисячi гривень
Активи Рiвня 3, оцiненi за справедливою вартiстю Фiнансовi активи за справедливою вартiстю, з
вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку
Фiнансовi активи, наявнi для продажу
Усього
Борговi цiннi папери
Iнвестицiї у капiтал
Сальдо на 1 сiчня 2009 р. 111,545 6,286 117,831
Усього прибуткiв або збиткiв:
- у прибутках або збитках -5,512 6,245 733
- в iншому сукупному доходi
3,147 3,147
Придбання
3,642 3,642
Продажi -106,033-6,581 -112,614
Сальдо на 31 грудня 2009 р.
12,739 12,739
Усього прибуткiв або збиткiв за перiод, включених до прибуткiв або збиткiв щодо активiв, утримуваних
на кiнець звiтного перiоду
(32)

Залишки за розрахунками iз зв'язаними сторонами

У ходi своєї звичайної дiяльностi Банк надає позики та аванси, залучає депозити та здiйснює iншi операцiї
iз зв'язаними сторонами. Сторони вважаються зв'язаними у тому випадку, коли одна сторона має можливiсть
контролювати iншу сторону або здiйснює суттєвий вплив на iншу сторону при прийняттi фiнансових та
операцiйних рiшень. Умови операцiй iз зв'язаними сторонами встановлюються у момент здiйснення операцiй.
Зв'язаними сторонами є Материнський банк, суб'єкти господарювання пiд спiльним контролем, члени
Спостережної ради, Правлiння та члени їх сiмей. Основний управлiнський персонал - це особи, якi мають
повноваження та є вiдповiдальними, прямо або опосередковано, за планування, керiвництво i контроль
дiяльностi Банку, а також члени Правлiння.
Залишки по розрахунках iз зв'язаними сторонами (тисячi гривень) на 31 грудня 2010 р.:
Активи
Позики та аванси iншим банкам: - (Материнський банк); - (Основний управлiнський персонал); 2,413
(Суб'єкти господарювання пiд спiльним контролем);
2,413 (Усього)
Позики та аванси клiєнтам:
- (Материнський банк); 650 (Основний управлiнський персонал); (Суб'єкти господарювання пiд спiльним контролем);
650 (Усього)
Усього активiв: - (Материнський банк); 650 (Основний управлiнський персонал); 2,413
(Суб'єкти
господарювання пiд спiльним контролем);
3,063 (Усього)
Зобов'язання:
Депозити iнших банкiв: 17,497,501 (Материнський банк); - (Основний управлiнський персонал);
6,532 (Суб'єкти господарювання пiд спiльним контролем); 17,504,033 (Усього)

Депозити клiєнтiв:
- (Материнський банк); 50,164
(Основний
управлiнський
персонал);
224,218 (Суб'єкти господарювання пiд спiльним контролем);
274,382 (Усього)
Iншi зобов'язання: - (Материнський банк); - (Основний управлiнський персонал);
40,129
(Суб'єкти
господарювання пiд спiльним контролем);
40,129 (Усього)
Усього зобов'язань: 17,497,501 (Материнський банк);
50,164 (Основний управлiнський персонал);
270,879 (Суб'єкти господарювання пiд спiльним контролем);
17,818,544 (Усього).
Залишки по розрахунках iз зв'язаними сторонами (тисячi гривень) на 31 грудня 2009 р.:
Активи
Позики та аванси iншим банкам: - (Материнський банк); - (Основний управлiнський персонал); 1,109
(Суб'єкти господарювання пiд спiльним контролем);
1,109 (Усього)
Позики та аванси клiєнтам:
- (Материнський банк); 443 (Основний управлiнський персонал); (Суб'єкти господарювання пiд спiльним контролем);
443 (Усього)
Усього активiв: - (Материнський банк); 443 (Основний управлiнський персонал); 1,109
(Суб'єкти
господарювання пiд спiльним контролем);
1,552 (Усього)
Зобов'язання:
Депозити iнших банкiв: 6,887,809 (Материнський банк); - (Основний управлiнський персонал);
12,701,082 (Суб'єкти господарювання пiд спiльним контролем);
19,588,891 (Усього)
Депозити клiєнтiв:
- (Материнський банк); 75,919
(Основний
управлiнський
персонал);
28,115 (Суб'єкти господарювання пiд спiльним контролем);
104,034 (Усього)
Iншi зобов'язання: 903 (Материнський банк);
- (Основний управлiнський персонал);
26,165
(Суб'єкти господарювання пiд спiльним контролем);
26,068 (Усього)
Усього зобов'язань: 6,888,712 (Материнський банк); 75,919
(Основний
управлiнський
персонал);
12,754,362 (Суб'єкти господарювання пiд спiльним контролем);
19,718,993 (Усього).
Операцiї iз зв'язаними сторонами (тисячi гривень) 1 сiчня - 31 грудня 2010 р.:
Процентний дохiд та подiбнi доходи:
- (Материнський банк); 48
(Основний
управлiнський
персонал);
- (Суб'єкти господарювання пiд спiльним контролем);
48 (Усього)
Витрати на виплату процентiв та подiбнi витрати: -973,281 (Материнський банк); -4,533
(Основний
управлiнський персонал);
-8,436 (Суб'єкти господарювання пiд спiльним контролем);
-986,250
(Усього)
Дохiд вiд зборiв i комiсiй: - (Материнський банк); - (Основний управлiнський персонал);
16
(Суб'єкти господарювання пiд спiльним контролем);
16 (Усього)
Витрати на виплату зборiв i комiсiй:
-6,549 (Материнський банк); - (Основний управлiнський
персонал);
-67 (Суб'єкти господарювання пiд спiльним контролем); -6,616 (Усього)
Адмiнiстративнi витрати - витрати на персонал:
- (Материнський банк); -7,947
(Основний
управлiнський персонал);
-36,077 (Суб'єкти господарювання пiд спiльним контролем);
-44,024
(Усього)
Адмiнiстративнi витрати - iншi:
- (Материнський банк); - (Основний управлiнський персонал); -696
(Суб'єкти господарювання пiд спiльним контролем); -696 (Усього)
Iншi операцiйнi доходи: - (Материнський банк); - (Основний управлiнський персонал);
338
(Суб'єкти господарювання пiд спiльним контролем);
338 (Усього) .
Операцiї iз зв'язаними сторонами (тисячi гривень) 1 сiчня - 31 грудня 2009 р.:
Процентний дохiд та подiбнi доходи:
- (Материнський банк); 73
(Основний
управлiнський
персонал);
1 (Суб'єкти господарювання пiд спiльним контролем);
74 (Усього)
Витрати на виплату процентiв та подiбнi витрати: 526,315 (Материнський банк);
4,213
(Основний
управлiнський персонал);
-768,972 (Суб'єкти господарювання пiд спiльним контролем);
-1,299,500
(Усього)
Дохiд вiд зборiв i комiсiй: - (Материнський банк); 189 (Основний управлiнський персонал); 33
(Суб'єкти господарювання пiд спiльним контролем);
222 (Усього)
Витрати на виплату зборiв i комiсiй:
- (Материнський банк);
- (Основний управлiнський
персонал);
46 (Суб'єкти господарювання пiд спiльним контролем); -46 (Усього)
Адмiнiстративнi витрати - витрати на персонал:
- (Материнський банк); -8,109
(Основний
управлiнський персонал);
-37,397 (Суб'єкти господарювання пiд спiльним контролем);
-45,506
(Усього).
Строки виплат по залишках за розрахунками iз зв'язаними сторонами згiдно з договорами на 31 грудня
2010 р. представленi таким чином:

тисячi гривень
Материнський банк:
Депозити iнших банкiв
10,372 (До одного мiсяця);
74 (Вiд одного до трьох мiсяцiв); 4,788,073 (
Вiд трьох мiсяцiв до одного року); 12,698,982 (Бiльше одного року); - (Без строкiв виплати); 17,497,501 (Усього)
Основний управлiнський персонал:
Позики та аванси клiєнтам 8 (До одного мiсяця);
345 (Вiд одного до трьох мiсяцiв);
(
Вiд
трьох мiсяцiв до одного року); 297 (Бiльше одного року);
- (Без строкiв виплати); 650 (Усього)
Депозити клiєнтiв 4,617 (До одного мiсяця);
18,843 (Вiд одного до трьох мiсяцiв);
26,704 ( Вiд
трьох мiсяцiв до одного року); - (Бiльше одного року); - (Без строкiв виплати); 50,164 (Усього)
Суб'єкти господарювання пiд спiльним контролем:
Позики та аванси iншим банкам 2,413 (До одного мiсяця);
- (Вiд одного до трьох мiсяцiв); - (
Вiд трьох мiсяцiв до одного року);
- (Бiльше одного року); - (Без строкiв виплати); 2,413 (Усього)
Депозити iнших банкiв та клiєнтiв 224,333 (До одного мiсяця);
- (Вiд одного до трьох мiсяцiв); 29 (
Вiд трьох мiсяцiв до одного року);
6,388 (Бiльше одного року);
- (Без строкiв виплати); 230,750
(Усього)
Iншi зобов'язання 2,873 (До одного мiсяця);
- (Вiд одного до трьох мiсяцiв); 37,256 ( Вiд трьох
мiсяцiв до одного року);
- (Бiльше одного року); - (Без строкiв виплати); 40,129 (Усього).
Строки виплат по залишках за розрахунками iз зв'язаними сторонами згiдно з договорами на 31 грудня
2009 р. представленi таким чином:
тисячi гривень
Материнський банк:
Депозити iнших банкiв
- (До одного мiсяця);
269,965 (Вiд одного до трьох мiсяцiв); 70,143 ( Вiд
трьох мiсяцiв до одного року); 6,547,701 (Бiльше одного року); - (Без строкiв виплати); 6,887,809 (Усього)
Iншi зобов'язання 903 (До одного мiсяця);
- (Вiд одного до трьох мiсяцiв); - (Вiд трьох мiсяцiв
до одного року); - (Бiльше одного року); - (Без строкiв виплати); 903 (Усього)
Основний управлiнський персонал:
Позики та аванси клiєнтам 68 (До одного мiсяця); 75 (Вiд одного до трьох мiсяцiв); 300 ( Вiд трьох
мiсяцiв до одного року);
- (Бiльше одного року); - (Без строкiв виплати); 443 (Усього)
Депозити клiєнтiв 2,204 (До одного мiсяця);
30,238 (Вiд одного до трьох мiсяцiв);
19,606 ( Вiд
трьох мiсяцiв до одного року); 23,871 (Бiльше одного року); - (Без строкiв виплати); 75,919 (Усього)
Суб'єкти господарювання пiд спiльним контролем:
Позики та аванси iншим банкам 1,109 (До одного мiсяця);
- (Вiд одного до трьох мiсяцiв); - (
Вiд трьох мiсяцiв до одного року);
- (Бiльше одного року); - (Без строкiв виплати); 1,109 (Усього)
Депозити iнших банкiв та клiєнтiв 64,396 (До одного мiсяця);
3,534,711 (Вiд одного до трьох
мiсяцiв);
2,108,671 (Вiд трьох мiсяцiв до одного року);
7,021,419 (Бiльше одного року); (Без
строкiв виплати);
12,729,197 (Усього)
Iншi зобов'язання 25,165 (До одного мiсяця);
- (Вiд одного до трьох мiсяцiв); - ( Вiд трьох мiсяцiв
до одного року);
- (Бiльше одного року); - (Без строкiв виплати); 25,165 (Усього).
На 31 грудня 2010 р. та 2009 р. депозити Материнського банку та суб'єктiв господарювання пiд спiльним
контролем деномiнованi, в основному, у доларах США.
Крiм того, 29 квiтня 2010 р. Банк уклав договiр надання фiнансової гарантiї з Материнським банком щодо
покриття кредитних ризикiв, пов'язаних з портфелем позик та авансiв клiєнтам, деномiнованих у доларах США,
на загальну суму 1,210,832 тисячi доларiв США (9,638,223 тисячi гривень). Гарантiю було надано вiдповiдно до
Постанови НБУ вiд 3 листопада 2009 р. № 650 "Про стимулювання кредитування економiки України". Договiр
гарантiї забезпечує покриття заборгованостi та сум до сплати, якi не будуть сплаченi клiєнтами Банку до 1
грудня 2011 р. (за вирахуванням резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi позик, уже
сформованого Банком в облiку згiдно з українськими нормативними вимогами у зв'язку iз покритим гарантiєю
портфелем позик та авансiв клiєнтам на вказану дату).
7 липня 2010 р. фiнансову гарантiю було офiцiйно прийнято НБУ, що надало Банку пiдтримку у
виконаннi ним вимог щодо резервування згiдно з правилами НБУ щодо складання та оприлюднення фiнансової
звiтностi банкiв України.
Отримання гарантiї не вплинуло на суми, представленi у цiй консолiдованiй фiнансовiй звiтностi. На
думку керiвництва, надання позик та авансiв клiєнтам i отримання гарантiї вiд Материнського банку - це двi

окремi подiї згiдно з облiковою полiтикою, викладеною у примiтцi (3) до цiєї консолiдованої фiнансової
звiтностi. Отже, резерв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi позик, на якi поширюється гарантiя,
розраховано без урахування гарантiї. Керiвництво також вважає, що права на вiдшкодування за гарантiєю не
можуть бути визнанi станом на 31 грудня 2010 р., оскiльки строки та суми, якi мають бути визнанi, залишаються
невизначеними у зв'язку з тим, що, згiдно з договором гарантiї, права на вiдшкодування залежать вiд майбутнiх
подiй. Вiдповiдно, на 31 грудня 2010 р. вiдшкодування до отримання не було визнано.
(33)

Звiтнiсть за сегментами

Формат звiтностi за сегментами базується на внутрiшнiй структурi звiтностi сегментiв бiзнесу, яка
вiдображає розподiл вiдповiдальностi керiвництва Банку у 2010 роцi. Сегменти бiзнесу представленi як
незалежнi бiзнес-пiдроздiли зi своїми власними ресурсами капiталу та вiдповiдальнiстю за результати своєї
дiяльностi. Визначення сегментiв бiзнесу базується, в основному, на органiзацiйнiй вiдповiдальностi для
клiєнтiв.
Корпоративний бiзнес
Корпоративний бiзнес охоплює сегмент великих корпорацiй (транснацiональнi корпорацiї, державний
сектор), нерухомостi та середнiх за розмiром компанiй.
Роздрiбний бiзнес
Роздрiбний бiзнес охоплює приватних клiєнтiв та малi пiдприємства. Юридична особа вважається малим
пiдприємством, якщо її консолiдований оборот складає менше 30,000 тисяч гривень на рiк.
Фiнансово-iнвестицiйний бiзнес
Фiнансово-iнвестицiйний бiзнес виконує казначейськi функцiї. Фiнансово-iнвестицiйний бiзнес також
охоплює результати торгiвлi цiнними паперами будь-якого типу, торгову дiяльнiсть в iноземнiй валютi та iншу
торгову дiяльнiсть. Результати залучення грошових коштiв вiд iнших банкiв вiдносяться до
Фiнансово-iнвестицiйного бiзнесу тiльки у випадку, якщо отримання таких коштiв передбачено торговою
угодою.
Iншi операцiї
Iншi операцiї охоплюють все iнше, що не вiдноситься до сегментiв бiзнесу. Зокрема, це охоплює
вiдносини з членами UniCredit Group та дочiрнiми пiдприємствами Банку.
Методи
Мiжсегментне цiноутворення здiйснюється з урахуванням рiзних вхiдних даних та поточних ринкових
ставок. Прямi затрати розподiляються на окремi сегменти бiзнесу, з яких вони виникають. Непрямi та накладнi
затрати розподiляються пропорцiйно доходам, прямим затратам та iншим, якi визначенi як основнi джерела
затрат сегментiв бiзнесу.
Результат кожного сегмента бiзнесу оцiнюється за прибутком до оподаткування, який був зароблений
кожним вiдповiдним сегментом. Щодо кожного сегменту бiзнесу Правлiння переглядає внутрiшнi управлiнськi
звiти принаймнi на щомiсячнiй основi. Коефiцiєнт затрати/доход є одним з основних коефiцiєнтiв, що
використовується для здiйснення контролю за сегментами бiзнесу. Данi згiдно з управлiнськими звiтами
вiдрiзняються вiд сум, розкритих у консолiдованому звiтi про прибутки та збитки у зв'язку з рiзною агрегацiєю.
Iнформацiя про основних клiєнтiв
У 2010 роцi та 2009 роцi Банк не мав значних концентрацiй доходiв вiд зовнiшнiх клiєнтiв.
Бiльшiсть доходiв вiд зовнiшнiх клiєнтiв вiдноситься до резидентiв України, та бiльшiсть довгострокових
активiв знаходиться в Українi.
Чиста процентна маржа вiд зовнiшнiх клiєнтiв та мiжсегментна чиста процентна маржа (тисячi гривень):
Чиста процентна маржа вiд зовнiшнiх клiєнтiв
2010:
1,772,378 (Корпоративний бiзнес);
1,782,175 (Роздрiбний бiзнес);
115,014
(Фiнансово-iнвестицiйний бiзнес); -1,154,151 (Iншi); 2,515,416 (Усього)
2009:
2,010,796 (Корпоративний бiзнес);
2,558,137 (Роздрiбний бiзнес);
57,345
(Фiнансово-iнвестицiйний бiзнес);
-1,840,544 (Iншi);
2,785,734 (Усього)
Мiжсегментна чиста процентна маржа
2010: -1,318,926 (Корпоративний бiзнес); -230,882 (Роздрiбний бiзнес);
-276,199
(Фiнансово-iнвестицiйний бiзнес);
1,826,007 (Iншi); - (Усього)
2009
-1,638,998 (Корпоративний бiзнес);
-600,119 (Роздрiбний бiзнес); -143,142
(Фiнансово-iнвестицiйний бiзнес);
2,382,259 (Iншi);
- (Усього)
Чиста процентна маржа
2010
453,452 (Корпоративний бiзнес); 1,551,293 (Роздрiбний бiзнес); -161,185
(Фiнансово-iнвестицiйний бiзнес);
671,856 (Iншi); 2,515,416 (Усього)
2009
371,798 (Корпоративний бiзнес); 1,958,018 (Роздрiбний бiзнес);
-85,797

(Фiнансово-iнвестицiйний бiзнес);

541,715 (Iншi); 2,785,734 (Усього).

Iнформацiя про результати, активи/зобов'язання та iншi статтi сегментiв бiзнесу
Корпоративний бiзнес

тисячi гривень
Роздрiбний бiзнес

Фiнансово-iнвестицiйний бiзнес Iнше
Усього
Чиста процентна маржа 2010
453,452 1,551,293
-161,185671,856 2,515,416
2009
371,798 1,958,018
-85,797 541,715 2,785,734
Чиста сума зборiв i комiсiй
2010
91,977 386,818 5,929 -997
483,727
2009
102,761 415,871 6,932 -124
525,440
Чистий прибуток/збиток вiд торгової дiяльностi та вiд змiни справедливої вартостi 2010
44,694 58,171 -19,695 83,170
2009
50,048 191,567 -12,522 229,093
Чистi iншi витрати/доходи 2010
-2,491 -11,696 268
-3,950 -17,869
2009
-6,842 3,246 -8,126 -11,722
Чистий непроцентний дохiд
2010
89,486 419,816 64,368 -24,642 549,028
2009
95,919 469,165 198,499 -20,772 742,811
ОПЕРАЦIЙНI ДОХОДИ 2010
542,938 1,971,109
-96,817 647,214 3,064,444
2009
467,717 2,427,183
112,702 520,943 3,528,545
ОПЕРАЦIЙНI ЗАТРАТИ 2010
-175,456-1,015,819
-4,327 -33,781 -1,229,383
2009
-165,858-934,221-20,306 -2,479 -1,122,864
ОПЕРАЦIЙНИЙ ПРИБУТОК
2010
367,482 955,290 -101,144613,433 1,835,061
2009
301,859 1,492,962
92,396 518,464 2,405,681
Резерви по ризиках та нарахуваннях
2010
-660
-660
2009
-4,491 -4,491
Збитки вiд зменшення корисностi 2010
-1,451,032
-227,4042,172 -1,676,264
2009
-1,176,094
-986,635-2,162,729
Чистий дохiд вiд iнвестицiй
2010
5,656 719
6,375
2009
2,915 2,915
ПРИБУТОК / ЗБИТОК ДО ОПОДАТКУВАННЯ
2010
-1,083,550
727,886 -93,316 613,492
164,512
2009
-874,235506,327 95,311 513,973 241,376
Надходження основних засобiв та нематерiальних активiв 2010
457,423
457,423
2009
189,324 189,324
Знос та амортизацiя
2010
-170,801-170,801
2009
-155,571-155,571
Активи 1) 2010
12,653,878
19,774,038
1,492,373
7,458,055
41,378,344
2009
14,665,587
22,770,075
519,927 5,126,757
43,082,346
Зобов'язання 1) 2010
2,702,174
12,578,145
61,436 19,604,709
34,946,464
2009
1,957,146
10,297,193
3,331,493
21,687,664
37,273,496
Коефiцiєнт затрати/доход, % 2)
2010
32.3% 51.5% -4.5% 5.2%
40.1%
2009
35.5% 38.5% 18.0% 0.5%
31.8%
Коефiцiєнт ризик/прибуток, % 3) 2010
320.0% 14.7% 1.3%
0.0%
66.6%
2009
316.3% 50.4% 0.0%
0.0%
77.6%
1) Данi наданi на 31 грудня 2010 р. та 2009 р. вiдповiдно
2) Операцiйнi затрати як вiдсоток вiд операцiйних доходiв
3) Збитки вiд зменшення корисностi як вiдсоток вiд чистої процентної маржi
(34)

Загальне управлiння ризиками

Управлiння ризиками є важливим фактором у банкiвськiй справi i суттєвим елементом операцiй Банку.
Основнi ризики, яких зазнає Банк, включають кредитний ризик, ринковий ризик, ризик лiквiдностi та
операцiйний ризик.
Структура управлiння ризиками
Метою полiтики управлiння ризиками є виявлення, аналiз та управлiння ризиками, яких зазнає Банк,
встановлення прийнятних лiмiтiв ризику та впровадження засобiв контролю ризикiв, а також здiйснення

постiйного монiторингу рiвнiв ризику та дотримання встановлених лiмiтiв. Полiтика та системи управлiння
ризиками регулярно переглядаються з метою вiдображення змiн ринкових умов та продуктiв i послуг, що
пропонуються Банком. Лiмiти ризикiв встановлюються для кредитного, ринкового ризику та ризику лiквiдностi,
i рiвень ризику пiдтримується у межах цих лiмiтiв.
Функцiї управлiння ризиками розподiленi мiж Спостережною радою, Правлiнням, Комiтетом з
управлiння активами i пасивами (КУАП), Блоком управлiння ризиком (БУР), Кредитно-iнвестицiйним
комiтетом, Кредитним комiтетом корпоративного бiзнесу Головного офiсу та Кредитним комiтетом для клiєнтiв
- фiзичних осiб та середнiх i малих пiдприємств Головного офiсу (Кредитно-iнвестицiйний комiтет, Кредитний
комiтет корпоративного бiзнесу Головного офiсу, Кредитний комiтет для клiєнтiв - фiзичних осiб та середнiх i
малих пiдприємств Головного офiсу далi разом - "Кредитнi комiтети"), а також Регiональними (обласними)
кредитними комiтетами i комiсiями в Макрорегiонах/Комерцiйних макрорегiонах (Регiональнi (обласнi)
кредитнi комiтети).
БУР представлений Департаментом стратегiчних ризикiв (ДСР) (включаючи Управлiння полiтик та
стратегiй, Управлiння звiтностi та контролю ринкових ризикiв, Управлiння операцiйних ризикiв та Управлiння
контролю вiдповiдностi вимогам Базель II), Департаментом кредитних операцiй клiєнтiв корпоративного та
роздрiбного бiзнесу (в складi Управлiння андерайтингу, Управлiння монiторингу ризикiв, Управлiння
реструктуризацiї, Управлiння роботи з проблемною заборгованiстю, Управлiння по роботi з заставним майном),
Департаментом управлiння ризиками кредитного портфеля, а також Департаментом Ризикiв комерцiйних
макрорегiонiв та Управлiнням ризиками кредитного портфеля комерцiйних макрорегiонiв. БУР, який є
незалежним вiд iнших структурних пiдроздiлiв, несе вiдповiдальнiсть за управлiння ризиками на рiвнi Банку
(включаючи кредитний ризик) та дiє пiд наглядом вiдповiдального члена Правлiння (Директора з ризикiв).
Спостережна рада є вищим органом у сферi управлiння ризиками, i за Статутом вона уповноважена
затверджувати будь-якi операцiї вiд iменi Банку, включаючи тi, якi виходять за межi повноважень Правлiння та
iнших органiв управлiння.
Правлiння несе загальну вiдповiдальнiсть за дiяльнiсть Банку, включаючи дiяльнiсть у сферi управлiння
ризиками. Правлiння делегує КУАП свої повноваження стосовно загального управлiння активами та пасивами
та управлiння ризиками.
КУАП встановлює основнi балансовi параметри, що використовуються при управлiннi активами та
пасивами, i разом з ДСР, здiйснює монiторинг їх дотримання. КУАП здiйснює управлiння валютним та
процентним ризиками, а також ризиками, пов'язаними з портфелем цiнних паперiв, та ризиком лiквiдностi.
КУАП також дiє як Комiтет по операцiйних ризиках для здiйснення управлiння операцiйним ризиком.
Кредитнi комiтети приймають та затверджують рiшення щодо кредитних операцiй у межах своїх
повноважень, а також рiшення щодо iнших питань, пов'язаних з кредитуванням юридичних та фiзичних осiб.
ДСР виявляє та оцiнює ризики, вносить пропозицiї щодо лiмiтiв ризикiв по рiзних видах банкiвських
операцiй та готує рекомендацiї для КУАП стосовно управлiння активами та пасивами, а також управлiння
процентним та валютним ризиками. Департамент стратегiчних ризикiв є пiдзвiтним КУАП та, у разi
необхiдностi, звiтує перед Правлiнням та Спостережною радою.
Основнi функцiї ДСР такi:
- Розробка та оновлення внутрiшнiх полiтик i положень управлiння ризиками згiдно з вимогами НБУ та
UniCredit Group щодо здiйснення контролю та мiнiмiзацiї ринкового, операцiйного та кредитного ризику
- Кiлькiсна та якiсна оцiнка ринкового, кредитного, операцiйного ризикiв та ризику репутацiї, та надання
пропозицiй керiвництву стосовно управлiння вищезазначеними ризиками, включаючи встановленi лiмiти та
iншi обмеження
- Регулярне звiтування щодо позицiй Банку стосовно ризикiв Материнському банку у Вiднi
- Аналiз сценарiїв щодо кредитного, ринкового та операцiйного ризикiв згiдно з вимогами UniCredit
Group
- Спiвробiтництво та координацiя дiяльностi iнших пiдроздiлiв Банку для вирiшення питань управлiння
ризиками.
Управлiння монiторингу ризикiв Департаменту кредитних операцiй клiєнтiв корпоративного та
роздрiбного бiзнесу вiдповiдає за процес монiторингу дiяльностi з кредитування та дотримання лiмiтiв,
встановлених для клiєнтiв та регiональних (обласних) фiлiй.
Регiональнi (обласнi) кредитнi комiтети несуть вiдповiдальнiсть за прийняття рiшень щодо кредитних
операцiй комерцiйних макрорегiонiв, а також щодо iнших питань, пов'язаних з кредитуванням
клiєнтiв-юридичних та фiзичних осiб у межах лiмiтiв, встановлених для них Кредитно-iнвестицiйним комiтетом.
Кожного року ДСР визначає та подає на затвердження Правлiнню Полiтику управлiння кредитними
ризиками на наступний рiк. Керiвництво фiлiй та Регiональнi (обласнi) кредитнi комiтети здiйснюють
монiторинг дотримання лiмiтiв кредитного ризику, встановлених для корпоративних клiєнтiв, проводять
щомiсячний аналiз таких лiмiтiв та надають рекомендацiї Кредитно-iнвестицiйному комiтету щодо змiн лiмiтiв,
якщо такi є.

Аналогiчна система застосовується для монiторингу кредитних ризикiв, пов'язаних з обслуговуванням
фiзичних осiб та середнiх i малих пiдприємств.
Кредитнi лiмiти для фiнансових установ визначаються Управлiнням андерайтингу Департаменту
кредитних операцiй клiєнтiв корпоративного та роздрiбного бiзнесу та затверджуються Кредитно-iнвестицiйним
комiтетом та, у разi необхiдностi, Спостережною радою. Управлiння андерайтингу Департаменту кредитних
операцiй клiєнтiв корпоративного та роздрiбного бiзнесу щомiсяця переглядає iснуючi лiмiти для окремих
фiнансових установ та груп фiнансових установ в розрiзi видiв ризику та граничного строку погашення.
Кредитний ризик
Кредитний ризик являє собою ризик фiнансового збитку для Банку в результатi невиконання
позичальником чи контрагентом свого зобов'язання. Кредитний ризик виникає, головним чином, у зв'язку з
позиками i авансами iншим банкам та клiєнтам.
Загальнi засади, принципи та пiдходи до управлiння кредитним ризиком визначаються системою
кредитних полiтик Банку.
Банк встановлює та переглядає на щорiчнiй основi свою кредитну полiтику, в якiй визначаються основнi
цiлi, оптимальний склад кредитного портфеля та система лiмiтiв.
Для цiлей звiтностi з управлiння ризиками Банк здiйснює аналiз всiх елементiв кредитного ризику, таких
як ризик невиконання своїх зобов'язань окремими позичальниками та контрагентами, а також ризики, властивi
певним країнам та галузям.
Для цiлей оцiнки кредитного ризику Банк прийняв внутрiшнi iнструменти управлiння ризиками згiдно з
вимогами UniCredit Group.
Банк здiйснює оцiнку позичальникiв на основi фiнансових показникiв дiяльностi позичальникiв,
кредитної iсторiї у Банку, а також рiвня ризику, пов'язаного з позиками, наданими конкретному позичальнику.
Банк здiйснює фiнансовий аналiз позичальникiв на щоквартальнiй основi.
Спецiальна система оцiнки використовується для аналiзу кредитоспроможностi позичальникiв.
Кредитний рейтинг клiєнтiв-юридичних осiб ?рунтується на таких основних пiдходах:
- Оцiнка фiнансового стану клiєнта (кiлькiсний аналiз)
- Стан компанiї та її позицiя на ринку (якiсний аналiз)
- Додатковi фактори (фактори, що вказують на можливе погiршення кредитної якостi у майбутньому).
Банк здiйснює управлiння кредитним ризиком шляхом встановлення лiмiтiв для окремих позичальникiв
та груп позичальникiв, а також шляхом дотримання лiмiтiв ризику, встановлених НБУ.
Вiдповiдальнiсть за надання дозволу на проведення кредитних та iнвестицiйних операцiй несуть такi
органи:
- Спостережна рада розглядає та затверджує кредитнi операцiї, що перевищують 25% вiд суми
зареєстрованого статутного капiталу
- Кредитно-iнвестицiйний комiтет (операцiї з юридичними особами) розглядає та затверджує кредитнi
операцiї обсягом до 25% вiд суми зареєстрованого статутного капiталу
- Кредитний комiтет корпоративного бiзнесу Головного офiсу розглядає та затверджує кредитнi операцiї
обсягом до 15,000 тисяч гривень
- Кредитний комiтет для клiєнтiв - фiзичних осiб та середнiх i малих пiдприємств Головного офiсу
розглядає та затверджує кредитнi операцiї з фiзичними особами та суб'єктами малого i середнього бiзнесу
обсягом до 5,000 тисяч гривень
- Кредитнi комiтети регiональних (обласних) фiлiй та пiдпорядкованих мiсцевих фiлiй розглядають та
затверджують кредитнi операцiї у межах конкретних лiмiтiв, затверджених вiдповiдними вищими органами.
У вiдповiдь на фiнансову кризу функцiї та повноваження з кредитування були централiзованi у
Кредитних комiтетах Головного банку. Функцiональнiсть монiторингу була пiдкрiплена.
Для мiнiмiзацiї кредитних ризикiв Банк запровадив кiлька методик реструктуризацiї заборгованостi для
позичальникiв, що зазнали труднощiв в ходi погашення позик. Серед iнших заходiв, що застосовуються для
управлiння кредитним ризиком, такi:
- пiдвищення вимог до якостi застави та покриття
- зменшення операцiй з кредитування в iноземних валютах
- активна спiвпраця з колекторськими компанiями
- концентрацiя на iснуючих клiєнтах на основi "пiдходу, що ?рунтується на вiдносинах"
- зменшення обсягiв торгових операцiй iз цiнними паперами та зменшення обсягу операцiй "зворотного
продажу".
Незважаючи на це, основна частина кредитного портфеля є деномiнована в iноземнiй валютi через
переваги, пов'язанi з процентними ставками в iноземнiй валютi, що iснували до економiчної кризи.
Балансова вартiсть фiнансових активiв та гарантiй, у зв'язку з якими може виникати кредитний ризик
(примiтка (30)), являє собою максимальний рiвень кредитного ризику на 31 грудня 2010 р. та 2009 р.
Кредитування юридичних осiб

Приймаючи рiшення про надання позик, Банк оцiнює потенцiйних позичальникiв на основi їх
фiнансового стану, вiдображеного у фiнансовiй звiтностi, кредитної iсторiї у Банку та в iнших фiнансових
установах, а також рiвня ризику, пов'язаного з наданням позики конкретному позичальнику, використовуючи
рейтингову шкалу. Вiдсутнiсть кредитної iсторiї у Банку або будь-якої кредитної iсторiї як такої не означає
абсолютної неможливостi отримати позику, за умови, однак, що Банк отримає достатню iнформацiю для того,
щоб оцiнити стан бiзнесу та фiнансовий стан позичальника. Однак, якщо Банк надає позику позичальнику, в
якого вiдсутня кредитна iсторiя, вiн ставить перед таким позичальником певнi умови, наприклад, вимагає
передати Банку на певний перiод право обслуговувати певну частину операцiй позичальника, якi
обслуговуються iншими банками, встановлює для нього бiльш високу процентну ставку за позикою або вимагає
вiд нього надання додаткової застави чи додаткових гарантiй.
При оцiнцi ризикiв, пов'язаних з конкретним позичальником, Банк бере до уваги характер бiзнесу
позичальника, а також такi фактори, як якiсть його менеджменту, основнi напрямки дiяльностi, географiчне
мiсцезнаходження, постачальникiв, клiєнтiв, iншу заборгованiсть, фiнансову стабiльнiсть, обороти, вiрогiднiсть
повернення кредиту, лiквiднiсть запропонованої застави та її достатнiсть з точки зору кредитного ризику. Банк
також враховує середньозважений кредитний ризик, пов'язаний з галуззю, в який позичальник здiйснює свою
господарську дiяльнiсть.
Регiональнi (обласнi) кредитнi комiтети можуть затверджувати позики у межах лiмiтiв, встановлених для
конкретної фiлiї стосовно суми, типу та максимального строку в розрiзi окремих позик та загальної сукупної
суми усiх позик, що можуть бути наданi фiлiєю.
Вiдповiдальнiсть за затвердження позик на суму, що перевищує лiмiт, встановлений для фiлiй, несуть
Кредитно-iнвестицiйний комiтет i Кредитний комiтет Головного офiсу. Кредитно-iнвестицiйний комiтет
вiдповiдає також за встановлення та змiну лiмiтiв кредитування для фiлiй.
Що стосується кредитного ризику, пов'язаного з корпоративним бiзнесом, то Регiональнi (обласнi)
кредитнi комiтети регулярно проводять аналiз спроможностi позичальникiв виконувати зобов'язання щодо
погашення процентiв та основної суми позики i, у разi необхiдностi, надають Кредитно-iнвестицiйному комiтету
рекомендацiї стосовно лiмiтiв ризику по окремих позичальниках. Якщо сума позики перевищує лiмiт, на який
поширюються повноваження Регiональних (обласних) кредитних комiтетiв, Управлiння кредитного
монiторингу на основi звiтiв фiлiй проводить аналiз спроможностi позичальника виконувати зобов'язання щодо
погашення процентiв та основної суми позики та надає рекомендацiї Кредитно-iнвестицiйному комiтету або
Кредитному комiтету Головного офiсу. Зазначений аналiз проводиться щомiсяця.
Регiональнi (обласнi) кредитнi комiтети проводять також аналiз прийнятої застави один чи два рази на рiк
залежно вiд типу позики.
Кредитування фiзичних осiб
Споживчi позики видаються пiсля виконання стандартної процедури затвердження. Максимальнi лiмiти
по позиках встановлюються з урахуванням доходу потенцiйного позичальника, стабiльностi його майбутнiх
доходiв, лiквiдностi та якостi застави. Регiональний (обласний) кредитний комiтет (або, у разi перевищення
лiмiту, встановленого для фiлiї, Кредитний комiтет по роботi з роздрiбним бiзнесом) розглядає заявку на
отримання позики i виносить вiдповiдне рiшення стосовно її надання.
Банк здiйснює постiйний монiторинг погашення кожної позики i проводить регулярну переоцiнку
платоспроможностi клiєнтiв. Огляд базується на аналiзi сум простроченої заборгованостi та iншої iнформацiї,
отриманої Банком. У свiтлi цiєї iнформацiї внутрiшнiй кредитний рейтинг клiєнта може бути переглянутий.
Якщо позика класифiкується як знецiнена, вона автоматично переходить з вiдповiдного кредитного
пiдроздiлу Банку до спецiального пiдроздiлу, який проводить роботу з повернення проблемних позик.
Управлiння монiторингу проблемних кредитiв координує роботу фiлiй з повернення проблемних позик, а також
вживає власнi заходи, спрямованi на їх повернення. Основнi способи повернення проблемних позик включають
звернення стягнення на заставлену нерухомiсть, стягнення коштiв з боржника або гаранта та iнiцiювання
процедури банкротства стосовно боржника.
Ринковий ризик
Ринковий ризик визначається як ризик понесення збиткiв вiд балансових та позабалансових позицiй у
зв'язку зi змiнами ринкових цiн (таких як процентнi ставки, курси цiнних паперiв, валютнi курси тощо). Фактори
цього ризику є суттєвими як для торгових, так i для банкiвських продуктiв. Метою управлiння ринковим
ризиком є управлiння i контроль рiвня ринкового ризику в межах прийнятних параметрiв, при оптимiзацiї
доходностi за ризик.
У сферi управлiння ринковим ризиком Банк застосовує єдинi процеси, методи, правила та систему
встановлення лiмiтiв, якi забезпечують послiдовний пiдхiд до управлiння ризиками на рiвнi групи,
пристосований до мiсцевих ринкових умов. Такi процедури дозволяють отримувати сукупнi данi та доводити до
вiдома персоналу основнi параметри ризику.
Для цiлей щоденного звiтування Банк використовує модель ризику "VaR NoRISK". Ця модель управлiння
ризиком охоплює усi основнi категорiї ризикiв (процентний ризик, ризик участi в капiталi, валютний ризик та

ризик кредитного спреду), що виникають як у зв'язку з банкiвськими, так i торговими продуктами. Iнформацiя
про показники ризику щоденно збирається, аналiзується незалежним пiдроздiлом, вiдповiдальним за управлiння
ринковим ризиком (Управлiння звiтностi та контролю ринкових ризикiв Департаменту стратегiчних ризикiв) i
порiвнюється з лiмiтами, встановленими КУАП Материнського банку та/або мiсцевим КУАП. Результати
розрахункiв за моделлю "VaR NoRISK" щомiсяця надходять до КУАП. Ця iнформацiя доповнюється
розрахунками стандартного стрес-сценарiю, що проводяться щомiсяця.
Загальна вiдповiдальнiсть за управлiння ринковим ризиком покладена на КУАП. Департамент
стратегiчних ризикiв є вiдповiдальним за розробку детальної полiтики управлiння ризиками (яка пiдлягає
перевiрцi та затвердженню з боку Правлiння або КУАП) та за щоденну перевiрку дотримання цiєї полiтики.
Валютний ризик
Валютний ризик полягає у тому, що змiни курсiв обмiну валют впливатимуть на доходи Банку або на
вартiсть його портфелiв фiнансових iнструментiв.
Валютний ризик послаблюється завдяки тому, що НБУ встановлює лiмiти, а також завдяки внутрiшнiм
положенням UniCredit Group.
Для послаблення валютного ризику Банк використовує такi принципи:
-- укладання угод щодо здiйснення валютних операцiй з високим ступенем ризику тiльки пiсля
попереднього затвердження в межах встановлених лiмiтiв
- щоденний аналiз вiдповiдних ринкових умов
- коригування вартостi, структури i типу валютних позицiй для мiнiмiзацiї рiвня валютного ризику
- розрахунок валютної позицiї та перевiрка дотримання встановлених лiмiтiв на щоденнiй основi.
У 2010 роцi у Банк проводив стрес-тестування валютного ризику з метою оцiнки можливого впливу
коливань валютних курсiв. Стрес-тестування проводиться по основних валютах i виявляє потенцiйний прибуток
(збитки) в результатi змiн валютних курсiв.
У 2010 роцi Банк не вiдповiдав вимогам НБУ щодо утримання загальної довгої валютної позицiї на рiвнi
не вище показникiв, визначених у спецiальному договорi з НБУ. Для усунення цього порушення 29 жовтня 2010
р. Банк пiдписав додаткову угоду з НБУ, згiдно з якою вiн зобов'язаний поступово забезпечити виконання вимог
НБУ до 30 червня 2012 р. (Додаткова угода про вжиття заходiв щодо забезпечення дотримання лiмiтiв вiдкритих
валютних позицiй та усунення порушень банкiвського законодавства). У зв'язку з цим порушенням штрафнi
санкцiї не застосовувались.
Валютнi позицiї, включаючи позабалансовi iнструменти, на 31 грудня представленi таким чином:
тисячi гривень
Долари США:
24,189,468 (АКТИВИ, 31 грудня 2010 р.) 24,165,583 (ЗОБОВ'ЯЗАННЯ, 31 грудня 2010
р.);
28,083,272 (АКТИВИ, 31 грудня 2009 р.) 28,000,186 (ЗОБОВ'ЯЗАННЯ, 31 грудня 2009 р.);
Євро:
1,291,498 (АКТИВИ, 31 грудня 2010 р.) 1,486,259 (ЗОБОВ'ЯЗАННЯ, 31 грудня 2010 р.);
1,334,097 (АКТИВИ, 31 грудня 2009 р.) 1,715,089 (ЗОБОВ'ЯЗАННЯ, 31 грудня 2009 р.);
Iншi валюти:
570,075 (АКТИВИ, 31 грудня 2010 р.)
351,873 (ЗОБОВ'ЯЗАННЯ, 31 грудня 2010
р.);
566,326 (АКТИВИ, 31 грудня 2009 р.)
322,529 (ЗОБОВ'ЯЗАННЯ, 31 грудня 2009 р.).
Iншi валюти представленi, головним чином, росiйськими рублями та швейцарськими франками.
На 31 грудня 10-вiдсоткове ослаблення гривнi по вiдношенню до вказаних валют привело б до
збiльшення/ зменшення прибутку пiсля оподаткування та власного капiталу на зазначену нижче суму. Цей
аналiз ?рунтується на позицiї на кiнець року та на припущеннi щодо незмiнностi всiх iнших змiнних величин,
зокрема, процентних ставок.
тисячi гривень:
Долари США
1,791 (31 грудня 2010 р.);
6,231 (31 грудня 2009 р.)
Євро
-14,607 (31 грудня 2010 р.);
-28,574 (31 грудня 2009 р.)
Iншi валюти
16,365 (31 грудня 2010 р.);
18,285 (31 грудня 2009 р.)
Процентний ризик
Процентний ризик полягає у тому, що змiни процентних ставок впливають на доходи або на вартiсть
фiнансових iнструментiв.
Процентний ризик оцiнюється тим, наскiльки змiни ринкових процентних ставок впливають на маржу i
на чистий процентний доход. Якщо строки погашення активiв, що приносять процентний доход,
вiдрiзнятимуться вiд строкiв погашення зобов'язань, по яких нараховуються проценти, чистий процентний
доход буде збiльшуватися чи зменшуватися в результатi змiн процентних ставок. З метою управлiння
процентним ризиком керiвництво постiйно проводить оцiнку ринкових процентних ставок по рiзних видах
активiв i зобов'язань, по яких нараховуються проценти.
Вiдповiдальнiсть за управлiння процентним ризиком несе КУАП.

КУАП встановлює основнi принципи та пiдходи до управлiння процентним ризиком, включаючи
максимальний розмiр депозитiв та мiнiмальнi процентнi ставки по позиках стосовно продуктiв, груп клiєнтiв та
строкiв. Центр корпоративного бiзнесу та Центр роздрiбного бiзнесу надають рекомендацiї КУАП щодо змiни
певних процентних ставок внаслiдок змiн ринкової кон'юнктури або через внутрiшнi причини.
Кредитнi комiтети рiзних рiвнiв є вiдповiдальними за забезпечення виконання iнструкцiй КУАП.
У 2010 роцi Банк використовував методологiю плаваючих процентних ставок з метою пiдвищення
ефективностi управлiння процентним ризиком. Плаваючi процентнi ставки застосовуються до нових та
реструктуризованих позик, деномiнованих у гривнях.
Управлiння процентним ризиком здiйснюється за допомогою методу аналiзу розриву в активах та
зобов'язаннях (GAP"), в рамках якого визначається та аналiзується рiзниця або "розрив" мiж активами та
зобов'язаннями, чутливими до коливань процентних ставок. Поданi нижче показники, розрахованi на основi
припущення про збiльшення або зменшення процентних ставок на 100 базисних пунктiв, використовуються для
оцiнки рiвня процентного ризику для Банку. Вони розраховуються щоденно iз застосуванням програмного
забезпечення "NoRISK".
У 2010 роцi Банк використовував процедури стрес-тестування з метою оцiнки впливу можливих змiн
процентних ставок. Стрес-тестування проводиться по процентних ставках за основними валютами i виявляє
потенцiйний прибуток (збитки) у разi змiни процентних ставок.
Середнi ефективнi процентнi ставки по основних активах та зобов'язаннях, по яких нараховуються
проценти, на 31 грудня представленi таким чином:
у%
31 грудня 2010 р. 31 грудня 2009 р.
Гривнi Iноземна валюта Гривнi Iноземна валюта
Фiнансовi активи за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку
16.1% Позики та аванси iншим банкам 6.0%
7.0%
15.5% 7.0%
Позики та аванси клiєнтам 19.8% 13.3% 19.1% 13.3%
Депозити iнших банкiв
3.3%
4.7%
18.3% 6.4%
Депозити клiєнтiв 14.5% 7.1%
14.9% 8.4%
Випущенi борговi цiннi папери
12.5% 11.9% 8.5%

-

Аналiз чутливостi прибутку пiсля оподаткування та власного капiталу до ризику змiн процентних ставок
за рiк, що закiнчився 31 грудня 2010, представлений таким чином:
тисячi гривень:
Паралельне збiльшення на 100 базисних пунктiв
-21,958 (31 грудня 2010 р.);
-133,038 (31 грудня
2009 р.)
Паралельне зменшення на 100 базисних пунктiв
21,958 (31 грудня 2010 р.);
133,038 (31 грудня
2009 р.)
Аналiз чутливостi здiйснюється для всiх активiв/зобов'язань, по яких нараховуються проценти, подiлених
на групи за видами валют. При аналiзi чутливостi робляться спрощенi припущення, що всi активи та
зобов'язання, по яких нараховуються проценти, досягнуть строку виплати, та припущення, що всi активи та
зобов'язання, по яких нараховуються проценти, при настаннi обумовленого договорами строку виплати, будуть
замiненi активами та зобов'язаннями у розмiрах, що дорiвнюють їх iснуючим залишкам на рахунках на кiнець
звiтного перiоду, а також, що пiсля такої замiни вiдповiднi процентнi ставки можуть бути змiненi (на
плюс/мiнус 1%), та що такi активи та зобов'язання будуть iснувати до кiнця року, наступного за звiтним роком.
Припускається, що будь-якi змiни можуть вiдбуватися протягом перiоду вiд дати замiщення до кiнця року,
наступного за звiтним роком.
Iнший цiновий ризик
Iнший цiновий ризик полягає у тому, що вартiсть фiнансових iнструментiв буде коливатися в результатi
змiн ринкових цiн, незалежно вiд того, чим викликанi такi змiни - факторами, притаманними окремому
iнструменту, чи факторами, якi впливають на усi iнструменти, з якими проводяться операцiї на ринку. Цiновий
ризик виникає, коли Банк має довгу чи коротку позицiю по фiнансовому iнструменту. Банк не має значного
iншого цiнового ризику.
Ризик лiквiдностi
Ризик лiквiдностi виникає при загальному фiнансуваннi дiяльностi та при управлiннi позицiями.
Вiн включає як ризик неможливостi фiнансування активiв у належнi строки та за належними ставками,
так i ризик неможливостi лiквiдацiї активу за прийнятною цiною та у належнi строки.
Вiдповiдно до стандартiв UniCredit Group, Банк займається питаннями ризику лiквiдностi як

центрального ризику в банкiвськiй дiяльностi шляхом впровадження та монiторингу вимог щодо
короткострокової та структурної лiквiдностi. В цьому контекстi ситуацiя з лiквiднiстю на наступнi декiлька днiв
та мiсяцiв, а також на бiльш довгi перiоди аналiзується iз застосуванням як стандартного сценарiю, так i
стресових сценарiїв.
Пiдхiд керiвництва до управлiння лiквiднiстю полягає у тому, щоб забезпечити по мiрi можливостi
постiйний достатнiй рiвень лiквiдностi для погашення своїх зобов'язань у належнi строки, як за звичайних, так i
за надзвичайних умов, без понесення неприйнятних збиткiв або ризику для репутацiї Банку.
Полiтика Банку у сферi управлiння ризиком лiквiдностi ?рунтується на диференцiйнiй моделi ризику
лiквiдностi. Вона ?рунтується на розрахунку рiзницi лiквiдностi мiж активами та зобов'язаннями за перiодами
виплат та валютою для визначення потреб фiнансування. Банк використовує статистичнi/кiлькiснi моделi
поведiнки для облiку статей без визначених у договорi строкiв погашення.
Перiоди виплат по фiнансових активах i зобов'язаннях згiдно з умовами договорiв на 31 грудня 2010 р.
представленi таким чином:
тисячi гривень: До одного мiсяця Вiд одного до трьох мiсяцiв Вiд трьох мiсяцiв до одного року Вiд
одного року до п'яти рокiв
Бiльше п'яти рокiв
Без строкiв виплати Усього
Активи: Каса та поточнi рахунки в НБУ 1,547,659 - - - - - 1,547,659; Борговi та дольовi цiннi папери
283,065 142,799 316,122 223,272 12,797 978,055; Позики:
10,456,776
2,880,498
4,516,474
9,551,810 7,556,761 26,540 34,988,859
- банкам 2,222,723 1,884,007 - - - - 4,106,730
- клiєнтам 8,234,053 996,491 4,516,474 9,551,810 7,556,761 26,540
30,882,129
Усього фiнансових активiв 12,287,500 3,023,297 4,832,596 9,775,082 7,556,761 39,337 37,514,573
Зобов'язання: Депозити: 8,200,684 2,113,051 9,172,570 12,477,505 2,481,777 239,433 34,685,020
- банкiв 378,448 199,120 4,896,854 11,534,269 2,366,671 324 19,375,686
- клiєнтiв 7,822,236 1,913,931 4,275,716 943,236 115,106 239,109 15,309,334
Випущенi борговi цiннi папери: - - 60,155
- 60,155
Усього фiнансових зобов'язань: 8,200,684
2,113,051 9,172,570
12,537,660
2,481,777 239,433
34,745,175
Чиста рiзниця лiквiдностi: 4,086,816
910,246 -4,339,974
-2,762,578
5,074,984
-200,096
2,769,398
Кумулятивна рiзниця лiквiдностi: 4,086,816
4,997,062
657,088
-2,105,490
2,969,494
2,769,398.
Перiоди виплат по фiнансових активах i зобов'язаннях згiдно з умовами договорiв (за винятком деяких
депозитiв iнших банкiв, якi ?рунтуються на очiкуваних перiодах виплат) на 31 грудня 2009 р. представленi
таким чином:
тисячi гривень
До одного мiсяця Вiд одного до трьох мiсяцiв
Вiд трьох мiсяцiв до одного року Вiд одного року до
п'яти рокiв
Бiльше п'яти рокiв
Без строкiв виплати
Усього
Активи:
Каса та поточнi рахунки в НБУ: 1,509,663
- 1,509,663
Борговi та дольовi цiннi папери: 28,632
165,372 140,390 12,739 347,133
Позики: 4,955,671 3,319,330 4,228,287 12,603,981 12,520,652
37,627,921
- банкам 1,669,982
31,940 - 1,701,922
- клiєнтам
3,285,689 3,319,330 4,228,287 12,572,041 12,520,652
- 35,925,999
Iнвестицiї в асоцiйованi та спiльнi пiдприємства:
- - 131
131
Усього фiнансових активiв:
6,465,334
3,347,962
4,393,659
12,744,371
12,520,652
12,870
39,484,848
Зобов'язання:
Депозити: 8,242,480
5,864,467
3,628,819
9,821,589
5,738,031 33,295,386
- банкiв (очiкуванi строки виплат): - 1,263,083 1,263,083
- банкiв (строки виплат згiдно з умовами договорiв): 77,419
3,812,535
2,100,730 9,264,038
4,442,416 - 19,697,138
- клiєнтiв: 8,165,061 2,051,932
1,528,089
557,551 32,532
12,335,165
Випущенi борговi цiннi папери: 91,563 3,191,066
16,651 31,310
3,330,590
Усього фiнансових зобов'язань: 8,334,043
9,055,533
3,628,819
9,838,240
5,769,341
36,625,976
Чиста рiзниця лiквiдностi: -1,868,709
-5,707,571
764,840
2,906,131
6,751,311
12,870
2,858,872
Кумулятивна рiзниця лiквiдностi:
-1,868,709
-7,576,280
-6,811,440
-3,905,309
2,846,002

2,858,872.
На 31 грудня 2009 р. керiвництво припускає, що, незважаючи на порушення умов договорiв по деяких
депозитах iнших банкiв (примiтка (22)), вимоги на достроковi виплати цих коштiв не надходитимуть. Отже, цi
суми включенi до аналiзу за перiодами виплат на основi їх очiкуваних строкiв виплат.
Вимоги щодо лiквiдностi, необхiдної для виконання зобов'язань кредитного характеру, є значно
меншими, нiж суми самих зобов'язань, оскiльки Банк не очiкує, що третi сторони вимагатимуть всi кошти,
визначенi договорами.
Перiоди виплат по недисконтованих грошових потоках за фiнансовими зобов'язаннями згiдно з
договорами на 31 грудня 2010 р. представленi таким чином:
тисячi гривень:
До одного мiсяця Вiд одного до трьох мiсяцiв
Вiд трьох мiсяцiв до одного року
Вiд одного року
до п'яти рокiв Бiльше п'яти рокiв Без строкiв виплати Усього
Депозити iнших банкiв:
510,919
293,752
5,345,114
13,723,020
2,792,101
22,664,906
Депозити клiєнтiв:
7,765,268
2,118,040
4,598,150
1,170,459
229,924
15,881,841
Випущенi борговi цiннi папери:
489
1,468
60,392
62,349
Гарантiї та наданi зобов'язання:
140,296
23,774
169,458
79,098
2,708
415,334.
Перiоди виплат по недисконтованих грошових потоках за фiнансовими зобов'язаннями згiдно з
договорами (за винятком певних депозитiв iнших банкiв, якi ?рунтуються на очiкуваних строках виплат) на 31
грудня 2009 р. представленi таким чином:
тисячi гривень:
До одного мiсяця Вiд одного до трьох мiсяцiв
Вiд трьох мiсяцiв до одного року Вiд одного року
до п'яти рокiв Бiльше п'яти рокiв
Без строкiв випла-ти
Усього
Депозити iнших банкiв:
89,423
3,898,218
2,258,313
11,581,448
8,439,349
26,266,751
- очiкуванi строки виплат: 7,368
22,104
58,944
353,663
1,351,499 1,793,578
- строки виплат згiдно з умовами договорiв:
82,055
3,876,114
2,199,369
11,227,785
7,087,850
24,473,173
Депозити клiєнтiв:
7,814,343
2,133,240
1,709,449
772,666 49,084 12,478,782
Випущенi борговi цiннi папери:
113,447
3,213,522
3,197
31,039
33,658
3,394,863
Гарантiї та наданi зобов'язання: 76,392 15,562
48,657
151,384 46,663
11,047
349,705.
Керiвництво постiйно здiйснює оцiнку ризику лiквiдностi шляхом виявлення i монiторингу змiн у
фiнансуваннi, необхiдному для пiдтримання лiквiдностi на рiвнi, передбаченому вимогами НБУ та вимогами,
затвердженими Материнським банком.
Стандарти та вимоги Материнського банку описують основнi принципи управлiння ризиком лiквiдностi,
процес управлiння ризиком лiквiдностi, розподiл функцiй та повноважень, принципи структури управлiнської
звiтностi та iншi питання.
Управлiнська звiтнiсть включає щоденний звiт про короткострокову лiквiднiсть та щомiсячний звiт про
структурну лiквiднiсть, пiдготовленi згiдно з вимогами UniCredit Group.
Департамент стратегiчних ризикiв контролює лiмiти короткострокової лiквiдностi та структурної
лiквiдностi. КУАП щомiсяця перевiряє звiти на предмет дотримання встановлених лiмiтiв лiквiдностi.
У 2010 роцi Банк використовував процедури щомiсячного стрес-тестування на основi п'яти сценарiїв, якi
передбачають рiзнi потенцiйнi змiни у фiнансових змiнних величинах. Результати стрес-тестiв показують
здатнiсть Банку до "виживання" у ситуацiях, передбачених рiзними сценарiями, i використовуються для
коригування стратегiй управлiння ризиком лiквiдностi, полiтик та позицiй, а також для розробки ефективних
планiв дiй у непередбачених ситуацiях.
Операцiйний ризик
Банк визначає операцiйний ризик як ризик збитку внаслiдок помилок, порушень, переривання дiяльностi,
шкоди, викликаних внутрiшнiми процесами, через персонал чи системи або спричиненi зовнiшнiми подiями.
Стратегiчнi ризики, бiзнес-ризики та ризики репутацiї вiдрiзняються вiд операцiйного ризику, у той час як
юридичний ризик та ризик дотримання вимог включаються до визначення операцiйного ризику.
Дiяльнiсть з управлiння операцiйним ризиком регулюється полiтикою та процедурами, прийнятими
Правлiнням, а саме:

" Концептуальною основою управлiння операцiйними ризиками UniCredit Group
" Правилами контролю за операцiйними ризиками.
Правлiння несе вiдповiдальнiсть за ефективне управлiння дiяльнiстю з управлiння операцiйними
ризиками. Обов'язками КУАП є вивчення звiтiв щодо операцiйного ризику, пропонування процедур контролю
за операцiйним ризиком та вiдповiдних лiмiтiв та здiйснення монiторингу заходiв iз зменшення ризику.
Управлiння операцiйного ризику несе вiдповiдальнiсть за всi аспекти дiяльностi з управлiння
операцiйним ризиком у Банку, здiйснення монiторингу рiвня операцiйних ризикiв, перевiрку дотримання вимог
стандартiв i полiтик, а також надання регулярних звiтiв КУАП i Материнському банку щодо операцiйного
ризику, який iснує для UniCredit Group.
З метою вдосконалення управлiння операцiйним ризиком у 2010 роцi Банк запровадив пакет основних
iндикаторiв ризику, що дозволить Банку на ранньому етапi виявляти ризики стосовно всiх бiзнес-процесiв
Банку.
З метою регулярного iнформування вiдповiдних органiв Банку стосовно рiвня операцiйного ризику,
Управлiння операцiйного ризику щоквартально звiтує перед КУАП. Iнформацiя, включена до звiтiв, включає
нижченаведене, але не обмежується ним:
" внутрiшнi збитки вiд операцiйної дiяльностi за звiтний перiод
" подiї в операцiйнiй дiяльностi iнших українських банкiв за звiтний перiод
" результати аналiзу сценарiїв
" пропозицiї щодо заходiв iз зменшення ризику.
Заходи iз зменшення рiвня ризику є важливим елементом системи управлiння операцiйним ризиком. Цi
заходи передбачають:
" реалiзацiю планiв заходiв iз зменшення ризикiв, що базуються на результатах аудиторських перевiрок
та звiтах про подiї, пов'язанi з операцiйною дiяльнiстю
" визначення заходiв та процедур, якi необхiдно запровадити
" пропозицiї щодо заходiв з попередження виникнення ризикiв у зв'язку з новими продуктами,
проведення комплексного аналiзу внутрiшнiх нормативних положень.
Управлiння капiталом
Банк визначає у складi капiталу статтi, визначенi нормативно-правовими актами та Базельською Угодою
як капiтал для банкiвських установ. Полiтика Банку передбачає пiдтримку сталого рiвня власного капiталу з
метою забезпечення належної довiри з боку iнвесторiв, кредиторiв та iнших учасникiв ринку, а також сталого
розвитку бiзнесу в майбутньому. При цьому враховується i вплив рiвня капiталу на прибутки акцiонерiв, у
зв'язку з чим Банк визнає необхiднiсть балансу мiж пiдвищенням прибутковостi, що є можливим в результатi
пiдвищення спiввiдношення запозиченого та власного капiталу, i перевагами та стабiльнiстю, якi
забезпечуються за рахунок стiйкостi фiнансової позицiї.
НБУ як головний регулюючий орган встановлює вимоги до розмiру капiталу Банку в цiлому та здiйснює
монiторинг виконання цих вимог. Банк та його окремi операцiї знаходяться пiд безпосереднiм наглядом з боку
мiсцевих регулюючих органiв.
Згiдно з iснуючими вимогами до рiвня капiталу, встановленими НБУ, банки повиннi пiдтримувати
показник спiввiдношення капiталу та активiв, зважених на ризик ("показник адекватностi капiталу за
українськими нормативними вимогами"), вище певного встановленого мiнiмального показника. Якщо Банк не
буде пiдтримувати або у достатньому обсязi збiльшувати свiй власний капiтал вiдповiдно до збiльшення своїх
зважених на ризик активiв, у нього може виникнути ризик порушення встановлених НБУ показникiв
адекватностi капiталу, що може призвести до застосування санкцiй з боку НБУ та мати суттєвий негативний
вплив на результати операцiй та фiнансовий стан. На 31 грудня 2010 р. i 2009 р. зазначений мiнiмальний рiвень,
встановлений НБУ, становить 10.0%. Банк вiдповiдає нормативним вимогам щодо показника рiвня капiталу за
роки, що закiнчилися 31 грудня 2010 р. та 2009 р.
Банк також зобов'язаний виконувати вимоги до мiнiмального розмiру капiталу, встановленi умовами
кредитних договорiв, включаючи вимоги щодо адекватностi капiталу, розрахованi згiдно з Базельською Угодою,
як визначено у документi Базельського комiтету з банкiвського нагляду "Мiжнародна конвергенцiя: вимiри
капiталу та стандарти капiталу" (iз змiнами, внесеними у квiтнi 1998 року) та Поправкою до Базельської угоди
для врахування ринкових ризикiв (iз змiнами, внесеними у листопадi 2005 року), вiдомою як Базель I. На 31
грудня 2010 р. та 2009 р. мiнiмальний рiвень згiдно з вимогами Базель I становить 8.0%.
У наступнiй таблицi показано склад позицiї Банку по капiталу, розрахованої згiдно з вимогами
Базельської Угоди, на 31 грудня:
Чистi капiтальнi ресурси (тисячi гривень):
Оплачений капiтал
:
2,369,813 (31 грудня 2010 р.); 2,369,813 (31 грудня 2009 р.)
Резерви:
2,096,207 (31 грудня 2010 р.);
1,953,392 (31 грудня 2009 р.)
За вирахуванням: нематерiальнi активи:
- 303,190 (31 грудня 2010 р.); -150,915 (31 грудня 2009 р.)
Основний капiтал (капiтал 1 рiвня згiдно з Базель I):
4,162,830 (31 грудня 2010 р.);
4,172,290

(31 грудня 2009 р.)
Субординованi зобов'язання:
2,020,729 (31 грудня 2010 р.);
2,024,305 (31 грудня 2009 р.)
Резерви переоцiнки та дооцiнки/уцiнки до справедливої вартостi: 1,965,859 (31 грудня 2010 р.);
1,485,645 (31 грудня 2009 р.)
Додатковi капiтальнi ресурси (капiтал 2 рiвня згiдно з Базель I):
3,986,588 (31 грудня 2010 р.);
3,509,950 (31 грудня 2009 р.)
Чистi ресурси капiталу:
8,149,418 (31 грудня 2010 р.); 7,682,240 (31 грудня 2009 р.).
Потреби у капiталi (тисячi гривень):
Базель I:
Банкiвська дiяльнiсть:
32,244,805 (31 грудня 2010 р.); 33,346,243 (31 грудня 2009 р.)
Торгова дiяльнiсть:
135,488 (31 грудня 2010 р.); 528,549 (31 грудня 2009 р.)
Усього активiв, зважених на ризик:
32,380,293 (31 грудня 2010 р.); 33,874,792 (31 грудня 2009 р.).
Показники достатностi капiталу (%):
Капiтал 1 рiвня з урахуванням усiх ризикiв
2009 р.)
Усього капiталу з урахуванням усiх ризикiв
2009 р.).

12.86% (31 грудня 2010 р.);

12.32% (31 грудня

25.17% (31 грудня 2010 р.);

22.68% (31 грудня

(35)
Подiї, що сталися пiсля звiтної дати
08 квiтня 2011 р. Банк оголосив дивiденди на суму 8,708 тисяч гривень.
Ми пiдтверджуємо, що, наскiльки нам вiдомо, консолiдована фiнансова звiтнiсть представляє повнiстю та
достовiрно активи, зобов'язання, фiнансовий стан та прибутки та збитки Банку згiдно з вимогами чинних
стандартiв бухгалтерського облiку, i що ця консолiдована фiнансова звiтнiсть станом на та за рiк, що закiнчився
31 грудня 2010 р., вiдображає повнiстю та достовiрно важливi подiї, що мали мiсце протягом 2010 фiнансового
року.
Київ, 18 квiтня 2011 р.
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Примiтки
Цей звiт мiстить судження щодо майбутнiх результатiв дiяльностi ПАТ "Укрсоцбанк". Цi судження
базуються на оцiнках, якi ми зробили на пiдставi всiєї iнформацiї, доступної нам в даний промiжок часу. Якщо
оцiнки, покладенi в основу наших суджень, виявляться неправильними, або ризики, що згадуються в цьому
звiтi, матерiалiзуються у непередбаченому масштабi, то фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд тих, якi
очiкуються на поточний момент. Данi про частку ринку базуються на останнiй iнформацiї, наявнiй на момент
завершення пiдготовки цього звiту.
При округленнi числових показникiв та розрахунку вiдносних величин можливi незначнi вiдхилення вiд
пiдсумкiв та величин, отриманих шляхом складання числових компонентiв, якi не були округленi.

