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

Розділ I. Резюме річної інформації
Це резюме є узагальненим описом інформації про емітента та основних
показників його фінансово-господарської діяльності, тому містить не всю
інформацію,
потрібну
інвестору
для
прийняття
поінформованого
інвестиційного рішення. Перш ніж приймати інвестиційне рішення щодо
придбання чи продажу цінних паперів емітента, рекомендується детальніше
прочитати і проаналізувати інформацію, включену до цієї річної інформації.
Публічне акціонерне товариство «Укрсоцбанк» на сьогодні — одне з найбільших
системних універсальних банків України. Банк створений у жовтні 1990 року.
Як одна з найнадійніших фінансових установ України Банк пропонує повний
комплекс сучасних фінансових та платіжних інструментів, що допомагають організаціям
досягнути комерційного успіху, а людям – підвищити рівень добробуту.
23 січня 2008 року UniCredit Group завершила купівлю 94,2% загального випущеного
акціонерного капіталу Банку у групи інвесторів, яких представляла міжнародна
інвестиційна консалтингова компанія EastOne (продавець з боку акціонерів) через Bank
Austria, який входить до UniCredit Group і є відповідальним за комерційну банківську
діяльність у країнах Центральної і Східної Європи.
ПАТ "Укрсоцбанк" є учасником авторитетної міжнародної UniCredit Group — однієї з
найбільших фінансових організацій, географія якої охоплює 22 країни Європи і ще 27
країн світу.
14 червня 2010 змінено найменування Банку з Акціонерно-комерційний банк
соціального розвитку "Укрсоцбанк" (скорочено - АКБ "Укрсоцбанк") на Публічне акціонерне
товариство "Укрсоцбанк" (скорочено - ПАТ "Укрсоцбанк").
З 1 вересня 2011 року ПАТ «Укрсоцбанк» продовжує свою діяльність на ринку
України під торговою маркою "UniCredit Bank", зберігаючи при цьому своє юридичну назву
- ПАТ "Укрсоцбанк".
ПАТ "Укрсоцбанк" має всі необхідні ліцензії на здійснення фінансової діяльності:
Ліцензію Національного банку України від 29.06.10 № 5 та Дозвіл Національного банку
України від 29.06.10 № 5—3 на право здійснення операцій, термін дії яких не обмежений.
Публічне акціонерне товариство «Укрсоцбанк» здійснює професійну діяльність на
фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами:
- брокерську діяльність на підставі Ліцензії Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку cерія АВ № 534208, дата видачі 01.07.10 року;
- дилерську діяльність — cерія АВ № 534209, дата видачі 01.07.10 року;
- андеррайтинг — cерія АВ № 534210, дата видачі 01.07.10 року.
Термін дії ліцензій – до 13.10.2012 року.
Публічне акціонерне товариство «Укрсоцбанк» здійснює професійну діяльність на
фондовому ринку – депозитарну діяльність зберігача цінних паперів на підставі Ліцензії
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку cерія АВ № 534212, дата видачі
01.07.10 року, та діяльність з ведення реєстру власників іменних цінних паперів на
підставі Ліцензії Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку серія АВ №
534213, дата видачі 01.07.10 року. Термін дії ліцензій – до 13.10.2012 року.
Метою діяльності Банку є залучення, накопичення та використання коштів для
забезпечення економічного зростання Банку та отримання прибутку в інтересах Банку та
його акціонерів.
Діяльність Банку спрямована на надання послуг фізичним та юридичним особам та
здійснення іншої діяльності у відповідності до Закону України „Про банки і банківську
діяльність‖, інших нормативно-правових актів України, в т.ч. нормативно-правових актів
Національного банку України, ліцензій та дозволів, отриманих Банком відповідно до
чинного законодавства України.
Стратегічна мета банку на 2012 рік базується на визначенні клієнта як центру уваги
банку.
Виходячи з цього і спираючись на корпоративні цінності, вибудовуються основні
процеси його роботи:
- Банк є універсальною фінансовою установою і обслуговує всіх клієнтів незалежно
від їх розміру і місця розташування.

- Банк використовує всі свої можливості для того, щоб, як фінансовий посередник та
консультант, що розуміє інтереси своїх клієнтів та має відповідні фінансові інструменти,
допомагати їм вирішувати фінансові проблеми.
- Банк прагне створити такі умови та канали продажу своїх продуктів, щоб
забезпечити клієнтам максимально можливий вибір часу, місця і способу отримання
продукту чи послуги.
- Банк забезпечує надійний захист банківської таємниці.
ПАТ «Укрсоцбанк» є одним з провідних банків України, чисті активи якого станом на
1 січня 2012 року становлять 40 206 млн. грн., завдяки яким банком за звітний рік
отримано прибуток в розмірі 14,9 млн.грн.. Зменшення прибутку Банку у 2011 рік проти
2010 року спричинено, головним чином, зростанням адміністративних витрат, пов'язаних з
виконанням основної діяльністі банку ( витрати по обслуговуванню кредитів 25 млн.грн.,
витрати на просування банківських послуг 29 млн.грн., амортизацiя програмного
забезпечення 31 млн.грн, відрахування у фонд гарантування вкладів фізичних осіб 9
млн.грн., витрати на страхування кредитних ризиків – 7 млн.грн. та ін.).
Головним джерелом доходів Банку були і залишаються кредити надані клієнтам, які
на 01.01.2012 року склали 37 244 млн. грн. та за якими отримано процентних доходів в
сумі 4 518,7 млн.грн.
На ринку послуг, що надаються клієнтам, в 2011 році ПАТ «Уксоцбанк» займав
провідні позиції. В звітному році, як і в попередніх роках, Банком надавались якісні послуги
на ринку банківських платіжних карток. Так, в 2011 році ПАТ «Укрсоцбанк» і Міжнародна
система термінових грошових переказів MoneyGram уклали партнерську угоду, завдяки
якій ПАТ «Укрсоцбанк» отримав можливість надавати своїм клієнтам новий вид зручного,
надійного сервісу грошових переказів. Завдяки функціональності, широкому міжнародному
покриттю, швидкості роботи системи сервіс грошових переказів MoneyGram дозволить
задовольнити потреби великої кількості клієнтів Банку.
ПАТ «Укрсоцбанк» протягом 2011 року продовжував працювати як системна
фінансова установа, що є одним з лідерів галузі, який проводив гнучку тарифну політику і
постійно впроваджував нові продукти та програми для клієнтів. Як і в попередніх роках,
ефективну діяльність Банку у 2011 відзначено у провідних бізнес – рейтингах, зокрема, в
2011 році ПАТ «Укрсоцбанк» здобуто:
- найкращий банк з торгового фінансування в Україні згідно рейтингу журналу Global
Finance;
- ТОП-3 рейтингу надійності найкрупніших банків України (за версією журналу
«Деньги»);
- лауреат премії «Український Фінансовий Олімп» у номінації «Новий фінансовий
продукт» за розробку та впровадження нової оригінальної послуги «Франчайзинг», яка
сприяє розвитку франчайзингових мереж шляхом кредитування.
Окремим досягненням ПАТ «Укрсоцбанк» в 2011 році стало здобуття статусу
національного спонсора УЄФА ЄВРО 2012 в Україні.
Основні фінансові показники господарської діяльності емітента - банку за три останні
звітні роки (тис. грн)
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Чистий процентний дохід/(Чисті
процентні витрати)
Комісійні доходи
Комісійні витрати
Результат від торгових операцій з
цінними паперами в торговому портфелі
банку
Результат від операцій з хеджування
Результат від переоцінки інших
фінансових інструментів, що
обліковуються за справедливою вартістю
з визнанням результату переоцінки у
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фінансових результатах
Результат від торгівлі іноземною
валютою

23195

44109

209819

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

0

0

0

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

0

0

0

Результат від переоцінки об'єктів
інвестиційної нерухомості

0

0

0

5442

24303
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(2078090)

(2162433)
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(22)
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(1616)

41117

237

(20380)
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Резерви за зобов'язаннями

(14127)

(3758)

(18737)

Інші операційні доходи

117173

22507

84184

Доходи (витрати) від дострокового
погашення заборгованості

0

0

0

Адміністративні та інші операційні
витрати

(1432241)

(1247350)
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0

0

0
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(55166)
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14853
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(862)

0

0

Чистий прибуток (збиток)

14853

28944

126761

Чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію (грн)

0.001

0.002

0.010

Скоригований чистий прибуток (збиток)
на одну просту акцію (грн)

0.001

0.002

0.010

Усього активів

40206926

41603497

43410493

Усього зобов`язань

33599153

35033310

37382638

Усього власний капітал, у тому числі:

6607773

6570187

6027855

Статутний капітал

2271011

2271011

2271011

Резервні та інші фонди банку

4314291

4264190

3624285

7618

6042

5798

14853

28944

126761

Результат від переоцінки іноземної
валюти
Резерв під заборгованість за кредитами
Знецінення цінних паперів у портфелі
банку на продаж
Результат від продажу цінних паперів у
портфелі банку на продаж
Знецінення цінних паперів у портфелі
банку до погашення

Дохід від участі в капіталі
Прибуток (збиток) до оподаткування
Витрати на податок на прибуток
Прибуток (збиток) після оподаткування
Чистий прибуток (збиток) від продажу
довгострокових активів, призначених для
продажу

Нерозподілений прибуток (непокритий
збиток) минулих років
Прибуток (збиток) звітного року, що
очікує затвердження

Розділ IІ. Фактори ризику
Фактори (чинники) ризику, пов'язані з інвестуванням у цінні папери Банку:

Фактори ризику, що пов'язані з вкладенням в акції ПАТ "Укрсоцбанк", зведені до
мінімального рівня, оскільки акції ПАТ "Укрсоцбанк" є ліквідним активом, акції активно
торгуються на біржі за ціною в 2 рази вище номінальної вартості. ПАТ "Укрсоцбанк"
виконує вимоги, передбачені чинним законодавством, щодо дотримання прав акціонерів,
діяльність ПАТ "Укрсоцбанк" є прибутковою. Одночасно ризики вкладення в акції ПАТ
"Укрсоцбанк" залежать від фінансово-економічної ситуації в Україні в цілому, а також від
фінансово-економічної ситуації в країнах, де зареєстровано основних акціонерів Банку
(Австрія та Італія).
Щодо виплати дивідендів: відповідно до статуту ПАТ "Укрсоцбанк": "Банк не має
права виплачувати дивіденди чи розподіляти капітал у будь-якій формі, якщо така виплата
чи розподіл призведе до порушення нормативу адекватності капіталу."
Фактори ризику, що пов'язані з вкладенням в облігації ПАТ "Укрсоцбанк", зводяться
до ризику ліквідності, процентного ризику та залежать від фінансово-економічної ситуації
в Україні в цілому.
Іншими факторами, що можуть вплинути на виплату дивідендів, процентів, на
можливість реалізації прав власників цінних паперів емітента, можуть бути зміни у
законодавстві України, тощо.
Впродовж 2011 року відбулися наступні зміни у факторах ризику стосовно
фінансово-господарського стану Банку:
– Ліквідність та залучення ресурсів. Впродовж перших 9 місяців 2011 р. Банк не
відчував нестачі ресурсів як для підтримання оперативної діяльності, так і для її
розширення. Навпаки, спостерігався надлишок ресурсної бази внаслідок продовження її
нарощення (передусім за рахунок зростання обсягу депозитного портфеля) на фоні
помірної кредитної активності. Вплив ризику ліквідності на діяльність Банку був повністю
контрольованим і в 4 кварталі 2011, коли в цілому ліквідність банківської системи України
в національній валюті суттєво зменшилася внаслідок жорсткої монетарної політики НБУ.
Своєчасне коригування політики з управління активами та пасивами дозволило Банку не
лише зберегти власну ліквідність в національній валюті на достатньому рівні, а й
продовжувати кредитування.
У 2011 році Банк також концентрував свою увагу на підтриманні достатнього рівня
ліквідності в доларах США. Така увага пов‘язана з необхідністю гарантування своєчасного
та в повному обсязі обслуговування значних сум зобов‘язань перед материнською
компанією, а також окремими крупними корпоративними клієнтами Банку. Загалом Банк
вживав наступні заходи для управління ризиком ліквідності:
• планування і контроль грошових потоків;
• рефінансування коштів материнської компанії;
• контроль нормативів ліквідності.
– Кредитний ризик. Обслуговування боргу клієнтами Банку залишається ключовим
фактором утримання якості кредитного портфелю на прийнятному рівні. З метою
обмеження/пом‘якшення впливу кредитного ризику в 2011 році продовжували діяти деякі
заходи обмеження ризику, запроваджені раніше:
• обмеження кредитування в іноземній валюті;
• підвищення вимог до забезпечення кредитів та платоспроможності потенційних
позичальників;
• розробка та вдосконалення програм рефінансування кредитів;
• активізація роботи з колекторськими компаніями;
• активізація претензійно-позовної роботи.
– Зміни кон‘юнктури фінансового ринку. Серед факторів ризику даної групи,
найбільший вплив на діяльність Банку як і раніше мають волатильність курсів іноземних
валют щодо гривні та волатильність процентних ставок. У 2011 році експозиція Банку до
валютного ризику суттєво зросла. Це було спричинено по-перше, високою волатильністю
курсу євро, а по-друге, збільшенням короткої відкритої позиції в доларах США на
виконання вимог НБУ. У 4 кварталі 2011 року Банк частково захеджував свою коротку
позицію в доларах США, сформувавши портфель з державних облігацій з індексованою
вартістю. Індексація номінальної вартості такої облігації здійснюється на дату її погашення
відповідно до зміни середньозваженого ринкового курсу гривні до долара США на
міжбанківському ринку за період обігу облігації.
Експозиція Банку до процентного ризику навпаки продовжувала зменшуватися у
2011 році. Це пов‘язано, по-перше, із застосуванням Банком плаваючих процентних

ставок при видачі нових кредитів, а також зміною фіксованих ставок на плаваючі у випадку
згоди на це клієнта під час реструктуризації вже виданих кредитів, по-друге, із
наближенням термінів погашення кредитів з фіксованими ставками та достроковим
погашенням таких кредитів, і по-третє, з поміркованою процентною політикою по
депозитним операціям, якої Банк продовжував дотримуватися навіть у 4 кварталі 2011
року, коли на ринку спостерігалося стрімке зростання депозитних ставок.
У 2011 році мали місце наступні зміни у політичних та макроекономічних ризиках
Банку:
– Регуляторне середовище для діяльності Банку. Регуляторне середовище для
української банківської системи залишається доволі мінливим та недосконалим. Зміни
нормативних вимог до банківських установ часто бувають доволі поспішними та
невідпрацьованими (зокрема, це стосується змін, що влітку 2011 року було внесено до
деяких нормативних актів щодо лімітів відкритої валютної позиції банків). Як і раніше
залишаються законодавчо неврегульованими питання, які стосуються захисту прав
кредиторів та процедури банкрутства боржників, питання, пов‘язані з кредитуванням в
іноземній валюті, та низка інших.
– Політична ситуація. Впродовж 2011 року політична ситуація в Україні залишалася
стабільною та не мала впливу на діяльність Банку.
– Економічна ситуація. У 2011 році економічна ситуація в Україні залишалася
відносно стабільною та мала певні позитивні тенденції, які намітилися ще в 2010 році,
наслідком чого було подальше пожвавлення ділової активності та зростанням попиту на
послуги Банку як серед населення, так і серед юридичних осіб. В той же час залишаються
значні ризики подальшого зростання рівня інфляції та різкої девальвації національної
валюти.
У грудні 2011 року Банк впровадив нову організаційну структуру Блоку управління
ризиками. Суттєвою відмінністю нової організаційної структури є підпорядкування
регіональних підрозділів з управління ризиками Директору з ризиків не лише
функціонально (як це було у попередній організаційній структурі), а й лінійно. Таким
чином, було усунено подвійне підпорядкування та забезпечено повну незалежність
регіональних підрозділів з управління ризиками від керівників регіональних філій Банку.
Жодних інших суттєвих змін системи оцінки та управління ризиками Банку в 2011
року не відбулося.
Процес управління ризиками в Банку охоплює всі види діяльності Банку, які
впливають на параметри його ризиків. Управління ризиками в Банку здійснюється на всіх
організаційних рівнях – від вищого керівництва до рівня безпосереднього прийняття
ризиків. При цьому Банком забезпечено чіткий розподіл функцій, завдань, обов‘язків та
повноважень з ризик-менеджменту, а також чітку схему відповідальності згідно з таким
розподілом. Зокрема, до процесу управління ризиками в Банку залучені такі
функціональні та структурні підрозділи:
• Спостережна рада – у межах своїх функцій та відповідальності перед власниками
Банку, вкладниками/контрагентами та органами банківського нагляду;
• Правління Банку – у межах своїх повноважень та відповідальності перед
Спостережною радою Банку, вкладниками/контрагентами та органами банківського
нагляду;
• Блок управління ризиками – у межах своїх функцій щодо виявлення, кількісної та
якісної оцінки, контролю та моніторингу ризиків;
• бек-офіси – у межах своїх функцій контролю за дотриманням встановлених вимог;
• фронт-офіси – у межах своїх функцій прийняття Банком ризиків у рамках
доведених повноважень.
Важливе місце в організаційній структурі ПАТ «Укрсоцбанк» посідає Блок управління
ризиками, що об‘єднує структурні підрозділи Банку, в яких зосереджені функції управління
ризиками. Блок управління ризиками є повністю незалежним (структурно та фінансово) від
підрозділів Банку, що безпосередньо приймають ризики (фронт-офісів) та підрозділів, які
реєструють факт прийняття ризику та контролюють його величину (бек-офісів). Блок
управління ризиками має наступну структуру:
• Департамент стратегічних ризиків, що включає Управління кредитних політик та
процесів, Управління ринкових ризиків, Управління операційних ризиків, Управління
контролю ризиків та розрахунку резервів;

• Департамент кредитних операцій клієнтів корпоративного бізнесу, що включає
Управління андерайтингу клієнтів корпоративного бізнесу, Управління моніторингу ризиків
клієнтів корпоративного бізнесу, Управління спеціальних кредитів клієнтів корпоративного
бізнесу, Відділ управління кредитами корпоративних клієнтів, Відділ оцінки;
• Департамент кредитних операцій клієнтів роздрібного бізнесу, що включає
Департаменти ризиків у 7 комерційних макрорегіонах Банку, Управління контролю якості
кредитних процесів та підтримки мережі та Департамент кредитних операцій приватних
клієнтів та клієнтів мікро- та малого бізнесу, який, у свою чергу, включає Управління
андерайтингу клієнтів роздрібного бізнесу, Управління моніторингу ризиків клієнтів
роздрібного бізнесу, Управління спеціальних кредитів клієнтів роздрібного бізнесу;
• Управління роботи з проблемною заборгованістю.
Керівником Блоку управління ризиками ПАТ «Укрсоцбанк» є Директор з ризиків.
Директор з ризиків підпорядковується безпосередньо Першому заступнику Голови
Правління – Генеральному менеджеру Банку та Директору з ризиків UniCredit Bank Austria
AG, що є материнською компанією для ПАТ «Укрсоцбанк».
Директор з ризиків є членом Правління Банку, Комітету з питань управління
активами та пасивами Банку (КУАП), Кредитно-Інвестиційного Комітету Банку (КІК).
До основних функцій Блоку управління ризиками належать:
• забезпечення проведення кількісної та якісної оцінки ризиків, на які наражається
Банк або які можуть надалі з‘явитися в його діяльності;
• розроблення та подання на затвердження Правління Банку методик оцінки ризиків,
в тому числі з урахуванням стандартів материнської компанії;
• розроблення інфраструктури для отримання даних від інших систем, створення
системи для автоматизованого ведення та оброблення бази даних щодо ризиків, а також
для забезпечення безперервного моніторингу й оцінки різних ризиків;
• розроблення та актуалізація засобів аналізу ризиків і методик для нових та діючих
моделей, у тому числі їх бек-тестування;
• накопичення спостережень (історичних даних) для порівняльного аналізу;
• здійснення моніторингу даних щодо позицій та цін, ризикових позицій;
• ідентифікація і моніторинг порушення лімітів;
• аналіз можливих сценаріїв;
• оцінка заставного майна;
• моніторинг кредитного портфелю та формування резервів;
• робота з проблемною заборгованістю;
• підготовка аналізу ризикових позицій і звітування щодо них КУАП або Правлінню
Банку (або, у разі потреби, Спостережній раді Банку);
• на основі проведеного аналізу величини ризиків Банку та всіх факторів, які можуть
призводити до її зниження (страхування, хеджування тощо), а також рівня розвитку систем
управління конкретними ризиками, надання рекомендацій на розгляд КУАП або Правління
щодо подальшої тактики роботи з цими ризиками, у тому числі за допомогою
встановлення лімітів та інших обмежень, аж до заборони проведення операції;
• надання рекомендацій Спостережній раді і Правлінню щодо потрібних вимог до
капіталу з метою покриття неочікуваних збитків і збитків, пов‘язаних з ризиками,
виявленими (ідентифікованими) і виміряними кількісно з використанням методики
найгіршого сценарію;
• надання допомоги Спостережній раді і Правлінню у розробленні і впровадженні
політик, положень і процедур з управління ризиками.

Розділ IІІ. Основні відомості про емітента
Повне найменування: Публічне акціонерне товариство "Укрсоцбанк";
Скорочене найменування: ПАТ "Укрсоцбанк";
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00039019.
З 1 вересня 2011 року розпочався процес ребрендингу ПАТ «Укрсоцбанк» (надалі Банк), в результаті якого Банк продовжує свою діяльність на ринку України під торговою
маркою "UniCredit Bank", зберігаючи при цьому свою юридичну назву - ПАТ «Укрсоцбанк».
Державну реєстрацію проведено 27.09.1991 року Голосіївською районною у місті
Києві державною адміністрацією. Місцезнаходження ПАТ "Укрсоцбанк": 03150, м. Київ,
вул. Ковпака, 29.
Телефон: (044) 529-02-19; Факс: (044) 205-45-47.
Адреса електронної пошти: info@unicredit.ua
Адреса веб-сторінки: www.unicredit.com.ua
Спеціальний підрозділ ПАТ "Укрсоцбанк" по роботі з акціонерами та інвесторами:
Відділ формування статутного капіталу та роботи з акціонерами банку Управління
загально-правової підтримки Юридичного департаменту
місцезнаходження: м. Київ, вул. Димитрова,3;
телефон: (044) 205-45-46/48
адреса електронної пошти: Olena.Rubanko@unicredit.ua
Спеціальний підрозділ ПАТ "Укрсоцбанк" по роботі з інвесторами:
Управління стратегії та зв'язків з інвесторами Департаменту стратегії, планування та
контролю
місцезнаходження: м. Київ, вул. Ковпака, 29;
телефон: (044) 529-73-07
адреса
електронної
пошти:
Yuliia.Vasylkova@unicredit.ua
;
Yulia.Ivanchuk@unicredit.ua
ПАТ "Укрсоцбанк" здійснює свою діяльність більше 20 років з дати державної
реєстрації. Товариство створено на невизначений строк.
Банк був створений в організаційно-правовій формі відкритого акціонерного
товариства на базі установ Житлосоцбанку СРСР 31 жовтня 1990 року з назвою
Республіканський акціонерно-комерційний банк соціального розвитку «Укрсоцбанк».
20 червня 1991 року Загальними Зборами Акціонерів було прийнято рішення про
виключення з найменування Банку слова «Республіканський».
27 вересня 1991 року Національним банком України були зареєстровані зміни до
Статуту Банку щодо зміни найменування та було проведено реєстрацію Банку з
найменуванням Акціонерно-комерційний банк соціального розвитку «Укрсоцбанк» за
реєстраційним № 3.
Загальними Зборами Акціонерів 09 березня 2010 року прийнято рішення про зміну
типу акціонерного товариства на публічне акціонерне товариство та зміну найменування
(назви) Банку.
Банк є правонаступником Акціонерно-комерційного банку соціального розвитку
«Укрсоцбанк» створеного в організаційно-правовій формі відкритого акціонерного
товариства. Банку належать всі права та обов'язки, все рухоме та нерухоме майно, які
належали Акціонерно-комерційному банку соціального розвитку «Укрсоцбанк».
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
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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 Poll2009" 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.
2011 - ПАТ «Укрсоцбанк» визнано найкращим банком з торгового фінансування в
Україні. Роздрібний сектор ПАТ «Укрсоцбанк» досяг позначки 5 мільярдів гривень на
поточних рахунках. ПАТ «Укрсоцбанк» став абсолютним лідером в Україні за кількістю
банкоматів. ПАТ «Укрсоцбанк» став національним спонсором УЄФА ЄВРО 2012. ПАТ
«Укрсоцбанк» увійшов до ТОП-3 рейтингу надійності найкрупніших банків України за
результатами діяльності першого півріччя 2011р. ПАТ «Укрсоцбанк» оголошує про зміну
своєї торгової марки на "UniCredit Bank". ПАТ «Укрсоцбанк» став агентом міжнародної
системи термінових грошових переказів MoneyGram.
В 2011 році продана частка у статутному капіталі Української міжгалузевої асоціації
«Укрбанктехніка», що складає 10 % від статутного капіталу асоціації, в зв‘язку з
економічною недоцільністю володіння часткою.
Станом на 01.01.2012 року структура ПАТ "Укрсоцбанк" включає Головний офіс, 428
– відділень та 0 регіональних філій. Підставою для відкриття нових структурних
підрозділів є затверджений План розвитку та оптимізації мережі, а також рішення
затвердженні директором Центру логістики та Директором Центру Роздрібного бізнесу.
Організаційна структура ПАТ "Укрсоцбанк" складаєтсья з наступних підрозділів:
1. Центр корпоративного бізнесу:
• Забезпечення проведення в системі Банку єдиної політики в частині проведення
активних, депозитних та інших операцій для корпоративних клієнтів, розвиток нових видів
послуг, з метою забезпечення стабільної динаміки зростання сегмента ринку банківських
послуг корпоративним клієнтам;
• Забезпечення високого рівня якості обслуговування та супроводження операцій
для діючих корпоративних клієнтів, залучення на обслуговування нових клієнтів;

• Забезпечення якості кредитного портфелю корпоративного бізнесу у відповідності з
вимогами Групи, дотримання належного рівня ризиків при проведенні операцій для
корпоративних клієнтів;
• Підготовка та досягнення стратегічного та комерційного планів, проектів та річного
бюджету стосовно корпоративного;
• Налагодження відносин з корпоративними клієнтами.
2. Центр роздрібного бізнесу:
• Підтримка мережі у впровадженні моделей обслуговування та здійсненні продажів
у відповідності до стратегії Банку;
• Розвиток, запуск, моніторинг та налагодження моделей обслуговування, нових
продуктів та послуг;
• Розробка річного маркетингового плану для Центру роздрібного бізнесу та його
впровадження включаючи управління взаємозв‘язками з внутрішніми (маркетинг) та
зовнішніми постачальниками, просування продуктів: творчий зміст, медіа-планування,
дизайн, впровадження, рекламної концепції та торгівлі товарами;
• Управління відносинами з партнерами стосовно каналів продажу для роздрібного
бізнесу;
• Управління впровадженням плану розвитку мережі, оцінка та вдосконалення
моделей відділень, розробка бізнес-плану відділень;
• Розробка та впровадження моделі обслуговування сегментів;
• Розробка та впровадження нових продуктів;
3. Фінансовий блок:
• Підготовка бюджету, плану (на 3 роки), прогнозу Банку;
• Впровадження єдиних облікових принципів;
• Здійснення банківського обліку у відповідності з єдиними обліковими принципати та
методологією;
• Виконання зобов‘язань відносно податкових нарахувань, підготовка періодичних
податкових декларацій, застосування найбільш досконалих податкових стратегій;
• Надання достовірної статистичної, податкової та управлінської звітності;
• Забезпечення топ-менеджменту звітністю щодо виконання результатів діяльності;
4. Блок управління ризиками:
• Розробка можливостей оцінки та управління кредитним ризиком;
• Надання підтримки комерційним функціям у визначені кредитних продуктів/ послуг,
які пропонуються клієнтам, а також функція контролю над виконанням та ефективністю
кредитного процесу;
• Забезпечення аналізу ризиків та портфельного моніторингу застосовуючи
інструменти контролю, розроблені у відповідності з Кредитною Політикою та застосування
належних заходів по виправленню;
• Моніторинг ринку, ліквідності та рівня операційного ризику, повідомлення про будьякі порушення з метою вжиття необхідних заходів, направлених на їх виправлення;
• Розробка та впровадження правил та інструментів для ефективного управління
оцінкою забезпечення та моніторингу в межах Банку;
• Мінімізація втрат від діяльності Банку, пов‘язаної з ризиками;
• Оцінка кредитоспроможності клієнтів у відповідності із визначеними критеріями та
методами;
• Розробка та впровадження правил та інструментів для ефективного управління
кредитними ризиками;
5. Центр логістики:
• Надання усім структурним підрозділам Банку безперебійної підтримки (оперативної
та якісної) у сферах управління витратами, закупок, управління об‘єктами нерухомості та
обладнанням, забезпечення, організації та здійснення технічної та фізичної охорони
установ Банку, супроводження роботи установ Банку з готівковими коштами (доставка,
обробка та перерахунок);
• Забезпечення постійної бюджетної оптимізації щодо витрат та інвестицій;
• Відповідальність за діяльність по практичному адмініструванню та фінансуванню
будівництва.
6. Центр інформаційних і телекомунікаційних технологій та Бек-офісу:

• забезпечення організаційної підтримки по виконанню процедур бек-офісу під час
виконання транзакцій в секторах корпоративного, фінансово-інституціонального та
роздрібного бізнесу;
• підтримка виконання операцій корпоративного, роздрібного, фінансовоінституціонального бізнесів, забезпечення здійснення вчасних платежів по договорах,
проведення контролю згідно встановлених Банком процедур;
• здійснення заходів по ліцензуванню банку з питань діяльності на фондовому ринку
(діяльність зберігача цінних паперів, реєстраторська, брокерська, дилерська діяльність,
операцій, андерайтингу);
• забезпечення виконання вимог облікової політики Банку під час відображення в
бухгалтерському обліку операцій роздрібного, корпоративного та фінансовоінституціонального бізнесів;
• підготовка стратегії інформаційних технологій та її діяльності у відповідності з
бізнес-планом Банку та перспективами (короткостроковими, середньостроковими);
• розвиток технічної інфраструктури Банку з метою забезпечення ефективного та
дієвого обслуговування, як для клієнтів, так і для інших департаментів.
7. Департамент персоналу:
• Планування, прогнозування та оптимізація бюджету витрат пов‘язаних з
персоналом, а саме чисельністю, та співробітниками, працюючими на повну ставку;
• Впровадження стандартів та вимог Групи, а також українського трудового
законодавства;
• Забезпечення реалізації політики стосовно персоналу, узагальнення практики
роботи з персоналом у співпраці з відповідними підрозділами, надання пропозицій щодо
вдосконалення даної роботи;
• Підтримка створення сильного командного лідерства, покращення ефективності
управління;
• Вдосконалення системи мотивації та зацікавленості співробітників, організація їх
розвитку та службового зростання, виявлення кадрового потенціалу.
8. Департамент банківської організації та методології:
• Забезпечення оптимізації функціональної організації Банку, підтримка керівництва
та структурних підрозділів Банку у впровадженні стратегічних змін та покращенні
результатів діяльності.
• Планування, координація та контроль усіх структурних та функціональних змін у
Банку, процесів проектування, здійснення розрахунку робочого навантаження персоналу
Банку.
• Забезпечення проектного управління Банку, активна учать у плануванні та
моніторингу робочого навантаження персоналу Банку з метою раціонального управління;
• Методологічне супроводження процесів і проектів Банку: розробка та
впровадження основних правил та процедур Банку;
• Впровадження та підтримка бізнес-моделей і відповідних політик Банку та Групи.
9. Центр Казначейства та інституціонального бізнесу:
• Достатнє забезпечення відділень золотом та банкнотами;
• Надання послуг по маржинальній торгівлі для клієнтів;
• Забезпечення достатнього рівня ліквідності Банку в національній та інших валютах;
• Забезпечення виконання банком вимог щодо рівня обов‘язкових резервів;
• Підтримка норм ліквідності та норм валютної позиції;
• Планування балансу кореспондентських рахунків для забезпечення клієнтських
платежів, визначення пріоритетності платежів, щоденний моніторинг кореспондентського
рахунку в НБУ та ностро-рахунків;
• Випуск облігацій для банку та клієнтів;
• Оцінка цінних паперів у випадках, коли клієнти надають їх в якості застави для
отримання кредиту та їх щоквартальна переоцінка;
• Оцінка, моніторинг та аналіз емітентів та вивчення потенційних клієнтів.
10. Юридичний департамент:
• Тлумачення законів/нормативних актів відносно банківської діяльності, фінансових,
цивільних та комерційних справ. Надання правової консультаційної допомоги щодо
банківських та фінансових продуктів та послуг по усім пов‘язаним аспектам та іншим
питанням комерційного права (наприклад, торгівельні марки, закупки і т.п.).

• Відповідальність за візування відповідних контрактів (також з третіми сторонами,
щодо закупок), стосовно інвестиційного обслуговування та включених продуктів, а також
відповідальність за відповідність договорів в межах Групи чинному законодавству України.
• Забезпечення правової підтримки по справах не пов‘язаних з корпоративним
правом – з питань реорганізації на рівні Групи (злиття, розподіл на підрозділи, надання
або розподіл бізнес напрямків);
• Надання юридичних консультацій щодо питань стосовно корпоративного права та
корпоративного управління, забезпечуючи;
• Супроводження органів корпоративного управління.
11. Департамент нагляду за нормативно-правовою відповідністю та фінансового
моніторингу:
• Постійний моніторинг і тлумачення змін до законодавчих та нормативних актів, які
можуть спричинити ризики для банку, розробка внутрішніх політик та положень
відповідності;
• Управління конфліктами інтересів;
• Здійснення попереднього аналізу та оцінки продуктів і процесів з точки зору
відповідності, визначення, оцінка та моніторинг пов‘язаних ризиків з метою запобігання
економічних, репутаційних та комерційних збитків;
• Забезпечення дотримання діючих положень відповідності, надання консультаційної
підтримки та тренінгу усім підрозділам банку стосовно даних питань, зокрема, таких як:
запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансові
санкції, конфіденційність даних, відповідність операцій з цінними паперами. Контроль за
дотримання нормативно-правової відповідності шляхом регулярних перевірок і оцінки
надання інвестиційних послуг всіма підрозділами та працівниками банку.
12. Департамент безпеки:
• виявлення конфліктів інтересів, можливих загроз з боку реальних чи потенційних
конкурентів та інших осіб життєво важливим інтересам банку, його працівникам,
засновникам, а в деяких випадках окремим клієнтам і партнерам банку;
• встановлення внутрішніх і зовнішніх причин та умов, які сприяють нанесенню
Банку, його працівникам, акціонерам і клієнтам матеріального збитку, перешкоджають
його нормальному функціонуванню і розвитку;
• розробка і реалізація механізму оперативного реагування на загрози і негативні
тенденції, що виникають по відношенню до Банку;
• локалізація неправомірних дій з боку фізичних і юридичних осіб та проведення
роботи, направленої на максимально повне відшкодування збитку, спричиненого Банку
неправомірними діями з боку фізичних і юридичних осіб;
• мінімізація шкідливих наслідків від протиправних акцій банків-конкурентів чи інших
осіб в результаті безпосереднього підриву безпеки Банку і створенню несприятливих умов
для його діяльності в досягненні поставлених цілей;
• організація та здійснення фізичної та технічної охорони установ Банку, грошових
коштів та матеріальних цінностей з метою забезпечення їх збереження.
13. Департамент корпоративної ідентичності та комунікацій:
• формування корпоративного іміджу Банку як відкритого, європейського, надійного,
стабільного, лояльного до клієнтів Банку на українському ринку;
• формування найбільш сприятливого уявлення громадськості та у зацікавлених в
співпраці з Банком вітчизняних та закордонних партнерів про роботу та програми розвитку
діяльності Банку;
• розвиток та підтримка торгової марки таким чином, щоб забезпечити максимальну
близькість до торгової марки Групи UniCredit, та одночасно зміцнюючи цінність торгової
марки, що належить Банку;
• створення та впровадження іміджевої й продуктової реклами Банку;
• забезпечення участі Банку у спонсорських заходах як загальноукраїнського, так і
європейського рівня;
• підтримка благодійної діяльності Банку;
• забезпечення ефективних комунікацій в межах Банку та Групи UniCredit.
14. Служба внутрішнього аудиту:
• Оцінка функціонування системи внутрішнього контролю Банку шляхом проведення
аудиторських перевірок щодо виконання процедур поточної діяльності та внутрішнього
контролю;

• Надання рекомендацій по підвищенню ефективності управління ризиками, процесів
контролю та управління;
• Притримуватися внутрішніх стандартів аудиту всередині Групи.
15. Департамент оперативної роботи з проблемною заборгованістю:
• Мінімізація втрат від діяльності, пов‘язаної з кредитними ризиками;
• Мінімізація чистої приведеної вартості управлінських витрат щодо проблемних
кредитів та максимізація дохідності від дій щодо повернення проблемної заборгованості.
Станом на 01.01.2011 р. структура ПАТ «Укрсоцбанк» включала Головний офіс, 437
– відділень та 6 регіональних філій, за цей період відкрито – 56 відділень, закрито – 6
регіональних філій та 65 відділень.
Протягом 1 кварталу 2011 року відбулися наступні структурні зміни:
1. 01.01.2011 - у Фінансовому блоці ПАТ "Укрсоцбанк" - Закрито відділ послідуючої
звірки в Хмельницькому відділенні ПАТ «Укрсоцбанк» та відкрито відділ послідуючої
звірки в Управлінні загального бухгалтерського обліку Департаменту обліку та звітності
Фінансового блоку.
2. 17.01.2011 - Закрито Львівську обласну філію ПАТ «Укрсоцбанк» та відкрито
Львівське відділення ПАТ «Укрсоцбанк».
3. 01.02.2011 - у Центрі корпоративного бізнесу - Створено відділ консультаційних
послуг з корпоративного фінансування; змінено назву Департаменту спеціальних
фінансових продуктів на Департамент корпоративного фінансування та консультаційних
послуг, змінено назву Управління спеціалізованого кредитування на Управління
структурованого корпоративного фінансування.
4. 01.03.2011 - у Центрі роздрібного бізнесу - Відділ маркетингових досліджень
перейменований на управління маркетингових досліджень, виведений зі складу
управління досліджень та комунікацій департаменту маркетингу та сегментів Центру
роздрібного бізнесу та прямо підпорядкований департаменту маркетингу та сегментів
Центру роздрібного бізнесу; закрито відділ стимулювання продаж та маркетингової
підтримки управління досліджень та комунікацій департаменту маркетингу та сегментів
Центру роздрібного бізнесу; закрито управління досліджень та комунікацій департаменту
маркетингу та сегментів Центру роздрібного бізнесу.
5. 01.03.2011 - у Юридичному департаменту - створено відділ підтримки діяльності
органів корпоративного управління в межах Управління корпоративних зв‘язків та
спеціальних юридичних проектів.
6. 01.03.2011 - розформовано Апарат Правління ПАТ «Укрсоцбанк».
7. 01.03.2011 - Департамент корпоративної ідентичності та комунікацій перейменовано Управління корпоративної ідентичності та комунікацій на Департамент
корпоративної ідентичності та комунікацій; перейменовано відділ організації заходів та
внутрішніх комунікацій Управління корпоративної ідентичності та комунікацій на відділ
корпоративної культури Департаменту корпоративної ідентичності та комунікацій;
перейменовано відділ розвитку фірмового бренду та рекламної діяльності Управління
корпоративної ідентичності та комунікацій на Управління зовнішніх комунікацій
Департаменту корпоративної ідентичності та комунікацій; перейменовано відділ зв"язків з
громадськістю Управління корпоративної ідентичності та комунікацій на Управління бренд
- менеджменту, заходів та реклами Департаменту корпоративної ідентичності та
комунікацій; відкрито у складі Управління бренд – менеджменту та заходів Департаменту
корпоративної ідентичності та комунікацій наступні відділи: відділ бренд - менеджменту;
відділ заходів.
8. 09.03.2011 - у Центрі логістики - закрито відділ інкасації та перевезення цінностей
Київського макрорегіону в Управлінні інкасації та перевезення цінностей Департаменту
роботи з готівковими коштами Центру Логістики Головного Офісу та відкрито відділ
інкасації та перевезення цінностей в Управлінні роботи з готівковими коштами
Департаменту логістики Київського відділення ПАТ «Укрсоцбанк».
9. 09.03.2011 - закрито Київську міську філію ПАТ «Укрсоцбанк» та відкрито Київське
відділення ПАТ «Укрсоцбанк».
Протягом 2 кварталу 2011 року відбулися наступні структурні зміни:
1. 01.04.2011 - Зміни в організаційної структурі Центру роздрібного бізнесу в частині
ієрархічного підпорядкування, створення Управління задоволення потреб клієнтів,

відкриття нових відділів в Управлінні маркетингових досліджень та Управлінні розвитку та
оптимізації мережі Центру роздрібного бізнесу;
2. 01.04.2011 - Закрито Сектори перерахунку та зберігання цінностей у Відділі
обробки готівки Управління роботи з готівковими коштами Департаменту логістики
Північного комерційного макрорегіону (м. Київ) та відкрито відповідні Відділення у
вищевказаному Відділі;
3. 18.04.2011 - Закрито Харківську та Одеську обласні філії. Відкрито Харківське та
Одеське відділення;
4. 18.04.2011 - Закрито Сектор інкасації та перевезення цінностей та Сектор
перерахунку та зберігання цінностей (м.Дніпродзержинськ) Управління роботи з
готівковими
коштами
Департаменту
логістики
Північно-Східного
комерційного
макрорегіону (м. Харків);
5. 18.04.2011 - Закрито сектори перерахунку та зберігання цінностей у Відділах
обробки готівки Управління роботи з готівковими коштами Департаментів логістики
Північно-Східного комерційного макрорегіону (м. Харків) та Південного комерційного
макрорегіону (м. Одеса) та відкрито відповідні відділення у вищевказаних Відділах;
6. 01.05.2011 - Закрито сектори перерахунку та зберігання цінностей у Відділах
обробки готівки Управління роботи з готівковими коштами Департаментів логістики
Центрального комерційного макрорегіону (м. Хмельницький) та Західного комерційного
макрорегіону (м. Львів) та відкрито відповідні відділення у вищевказаних Відділах;
7. 23.05.2011 - Закрито Донецьку обласну та Кримську республіканську філії.
Відкрито Донецьке та Кримьске відділення;
8. 23.05.2011 - Закрито сектори перерахунку та зберігання цінностей у Відділах
обробки готівки Управління роботи з готівковими коштами Департаментів логістики
Східного комерційного макрорегіону (м. Донецьк) та Кримського комерційного
макрорегіону (м. Сімферополь) та відкрито відповідні відділення у вищевказаних Відділах;
9. 23.05.2011 - Закрито Сектор інкасації та перевезення цінностей та Сектор
перерахунку та зберігання цінностей (м.Євпаторія) Відділу обробки готівки Управління
роботи з готівковими коштами Департаменту логістики Кримського комерційного
макрорегіону (м. Сімферополь) ПАТ «Укрсоцбанк»;
10. 23.05.2011 - Закрито Відділення 186 та 187 Відділу обробки готівки Управління
роботи з готівковими коштами Департаменту Логістики Східного комерційного
макрорегіону (м. Донецьк). Закрито Сектори перевезення валютних цінностей та інкасації
коштів у містах Горлівка та Лисичанськ Відділу перевезення валютних цінностей та
інкасації коштів Управління роботи з готівковими коштами Департаменту Логістики
Східного комерційного макрорегіону (м. Донецьк).
Протягом 3 кварталу 2011 року відбулися наступні структурні зміни:
1. 01.07.2011 - в Центрі Логістики закрито Департамент практичного адміністрування
та Управління безпеки;
2. 01.07.2011 - в Департаменті банківської безпеки реорганізовано структурні
підрозділи, що відносяться до лінії компетенціїї Безпеки, створено Департамент безпеки
та Департамент протистояння шахрайським діям, Управління фізичної безпеки, Відділ
управління безпекою інформаційних та телекомунікаційних технологій в рамках
Департаменту безпеки;
3. 01.07.2011 - в Департаменті корпоративного бізнесу у комерційних макрорегіонах
Блоку управління ризиками закрито Управління корпоративного бізнесу та відділи, що
входять до нього, у всіх комерційних макрорегіонах та відкрито Управління продуктів та
підтримки у Департаменті корпоративного бізнесу комерційних макрорегіонів. Також
відкрито Департамент корпоративного бізнесу (Дніпропетровськ) у Північно-Східному
комерційному макрорегіоні (Харків);
4. 01.08.2011 - в Блоці управління ризиками внесено зміни до назви підрозділу у
Блоці управління ризиками;
5. 01.08.2011 - в Центрі роздрібного бізнесу внесено зміни до структури Центру
роздрібного бізнесу в частині ієрархічного підпорядкування, створення Департаменту
багатоканального та директ-банкінгу, відкриття нового відділу координації перехресних
каналів продаж всередині Управління підтримки продажів Департаменту продажів Центру
роздрібного бізнесу;
6. 01.08.2011 - в Управлінні бухгалтерського обліку у комерційних макрорегіонах
закрито Управління бухгалтерського обліку у Західному комерційному макрорегіоні (Львів);

7. 01.08.2011 - в Центрі інформаційних і телекомунікаційних технологій та бек-офісу
внесено зміни до структури Департаменту бек-офісу в частині створення Сервіс-Центрів;
8. 01.09.2011 - в Блоці управління ризиками додано Відділ загальних судових
процесів в регіонах Управління роботи з проблемною заборгованістю Департаменту
кредитних операцій клієнтів корпоративного та роздрібного бізнесів;
9. 01.09.2011 - в Управлінні бухгалтерського обліку у комерційних макрорегіонах
закрито Управління бухгалтерського обліку у Північно-Східному комерційному
макрорегіоні (м. Харків).
Протягом 4 кварталу 2011 року відбулися наступні структурні зміни:
1. 01.10.2011 - реорганізовано Департамент оперативної роботи з проблемною
заборгованістю;
2. 01.10.2011 - реорганізовано Департамент бухгалтерського обліку та звітності;
3. 01.10.2011 - скасовано управління бухгалтерського обліку в Східному, Південному,
Кримському комерційних макрорегіонах;
4. 16.11.2011 - внесено зміни до структури Департаменту маркетингу та сегментів та
Департаменту продажів Центру роздрібного бізнесу в частині відкриття нового Відділу
залучення клієнтів в Управлінні клієнтів мікро та малого бізнесу Департаменту маркетингу
та сегментів та відкриття нового Відділу розвитку та оптимізації фронтальних задач в
Управлінні розвитку та впровадження інструментів Департаменту продажів;
5. 16.11.2011 - внесено зміни в частині закриття сектору інкасації та перевезення
цінностей Департаменту логістики (м.Керч) та Відділення 514, а також Сектору інкасації та
перевезення цінностей Департаменту логістики (м. Кременчук) та Відділення 708;
6. 01.12.2011 - зміни статусу Відділу з операційного обслуговування корпоративних
клієнтів на Управління з операційного обслуговування корпоративних клієнтів;
7. 16.12.2011 - в частині зміни організаційного статусу Управління оцінки (у складі
Департаменту кредитних операцій клієнтів корпоративного бізнесу) на Відділ оцінки (у
складі Департаменту кредитних операцій клієнтів корпоративного бізнесу) Блоку
управління ризиками;
8. 16.12.2011 - внесено зміни в Департаменти логістики та Управління банківської
безпеки комерційних макрорегіонів в частині перепідпорядкування Сектору безпеки з
Департаментів логістики до Управлінь банківської безпеки.
Наприкінці ІІ кварталу 2011 року у зв‘язку з впровадженням централізованої АБС
IFlex та переходу філій ПАТ «Укрсоцбанк» на єдине МФО в організаційній структурі бекофісу бізнесів банку відбулися наступні зміни:
1.Створення Сервіс-Центрів:
1.1.В Департаменті супроводження кредитних операцій та торгового фінансування Сервісний центр супроводження кредитних операцій. Основні функції: супроводження
централізованих активних операцій; супроводження операцій з партнерами; проведення
операцій дострокового погашення кредитів (до реалізації ГЕПа у Flexcube). Розташування
– м. Київ
1.2. В Департаменті супроводження операцій по рахунках клієнтів (в чинній
організаційній структурі – Управління) – Сервісний центр супроводження операцій по
рахунках клієнтів. Основні функції: супроводження централізованих операцій
(інформаційний обмін з ДПІ; обробка постанов про арешти, платіжних вимог; формування
резервів тощо); супроводження електронного архіву юридичних справ. Розташування - м.
Харків
1.3. В Департаменті розрахунків – Сервісний центр обробки електронних платежів в
національній валюті. Основні функції: централізована обробка платежів Клієнт-банк,
ведення централізованого рахунку нез‘ясованих сум. Розташування – м. Вінниця
Вигода, що буде отримана від створення сервісних центрів – спеціалізація та
концентрація типових операцій дозволить значно підвищити ефективність їх виконання та
скоротить час на виконання однієї операції. Як результат – можливість скоротити
персонал бек-офісу та зменшити витрати на персонал. Розміщення більшості сервісних
центрів поза межами м. Києва також дозволить зменшити витрати на персонал.
Безпосереднє підпорядкування сервісних центрів Центру бек-офісу підвищить
ефективність управління процесом, контролю, перерозподілу та оптимізації чисельності.
2. На базі Управління валютного контролю створення Департаменту валютного
контролю; виключення відділів валютного контролю із організаційної структури Управлінь

бек-офісу комерційних макрорегіонів та введення їх в структуру Департаменту валютного
контролю.
Обгрунтування: Враховуючи специфіку державного законодавчого регулювання
валютних операцій та ризику застосування санкцій з боку державних органів,
безпосереднє підпорядкування відділів валютного контролю Центру бек-офісу суттєво
підвищить ефективність управління та контролю. При цьому, значна частина операцій
здійснюється на даний час централізовано, а саме:
- формування, перевірка та консолідація та відправлення до НБУ файлів
статистичної звітності Банку;
- підготовка, підписання та надання клієнтам та відділенням банку дозволів на
обслуговування кредитів від нерезидентів;
- виконання заяв на купівлю та продаж безготівкової іноземної валюти, операції з
зарахування коштів на поточні рахунки клієнтів, у тому числі клієнтів відділень;
- загальний реєстр ВМД
- аналіз актів перевірок НБУ та протоколів порушення валютного законодавства,
написання, погодження з керівництвом Банку та відправлення обґрунтованих пояснень а
також повідомлень про сплату штрафу НБУ.
Відповідно до Статуту ПАТ "Укрсоцбанк" органами управління ПАТ "Укрсоцбанк" є
Загальні збори акціонерів, Спостережна рада, Правління.
Вищим органом Банку є Загальні збори акціонерів, які скликаються не рідше 1
(одного) разу на рік. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Банку.
Спостережна Рада - колегіальний орган управління, який здійснює захист прав
акціонерів Банку і в межах компетенції, визначеної Статутом та законодавством України,
контролює та регулює діяльність Правління. Спостережна Рада обирається строком на 3
(три) роки з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність, та/або з числа юридичних
осіб.
Кількісний склад Спостережної Ради встановлюється Загальними Зборами
Акціонерів, але в будь-якому випадку кількість таких членів не може бути менша за 3
(трьох) та більша за 9 (дев‗ять). Голова та члени Спостережної Ради обираються
Загальними Зборами Акціонерів. Спостережна Рада має право обирати зі свого складу
Заступника Голови Спостережної Ради.
Виконавчим органом Банку є Правління, що здійснює управління поточною
діяльністю Банку, формування фондів, необхідних для статутної діяльності Банку, та несе
відповідальність за ефективність роботи Банку згідно з принципами та порядком,
встановленими Статутом Банку, рішеннями Загальних Зборів Акціонерів і Спостережної
Ради, та діє на підставі Положення про Правління, що затверджуються Загальними
Зборами Акціонерів Банку. До складу Правління входять Голова, Перший заступник,
Фінансовий директор та інші члени Правління. Члени Правління обираються в кількості від
3 (трьох) до 9 (дев‗яти) осіб.
Інформація про дочірні підприємства ПАТ "Укрсоцбанк":
1. Товариство з обмеженою відповідальністю ―Компанія ПроФІКС‖/‖Компанія ProFIX‖
(код за ЄДРПОУ 24575426) зареєстровано 25.10.1996 р. в Україні. Місцезнаходження:
03005, м. Київ, вул. Смоленська 31/33, 3 поверх. Вид економічної діяльності - робота з
базами даних, розробка стандартного забезпечення. Значення даного підприємства для
Банку - допомога в питаннях обслуговування клієнтів, розширення можливостей Банку на
ринку активних і пасивних операцій. Станом на 01.01.2012 р. Банк володіє 80,00 %
статутного капіталу ‖Компанія ProFIX‖. Акціями Банку "Компанія ProFIX‖ не володіє.
2. Товариство з обмеженою відповідальністю ―Укрсоцбуд‖ (код за ЄДРПОУ
33597609) зареєстровано 22.06.2005 р. в Україні. Місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул.
Димитрова, 3. Основні види діяльності - Загальне будівництво будівель (нові роботи,
роботи з заміни, реконструкції та відновлення). ТОВ "Укрсоцбуд" створено з метою
розвитку нових і перспективних галузей економіки, насичення ринку новими товарами та
послугами високої якості. Станом на 01.01.2012 р. Банк володіє 99,00 % статутного
капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю ―Укрсоцбуд‖. Акціями Банку ТОВ
―Укрсоцбуд‖ не володіє.
3. Товариство з обмеженою відповідальністю ―Укрсоцфінанс‖ (код за ЄДРПОУ
33597876) зареєстровано 25.06.2005 р. в Україні. Місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул.

Димитрова, 3. ТОВ "Укрсоцфінанс" створено з метою розвитку нових і перспективних
галузей економіки, насичення ринку новими товарами та послугами високої якості. Вид
економічної діяльності - інші види фінансового посередництва, не віднесені до інших
групувань. Станом на 01.01.2012 р. Банк володіє 100 % статутного капіталу Товариства з
обмеженою відповідальністю ―Укрсоцфінанс‖. Акціями Банку ТОВ ―Укрсоцфінанс‖ не
володіє.
4. Товариство з обмеженою відповідальністю ―Спеціалізована інвестиційнобудівельна компанія з управління активами "Укрсоц-нерухомість‖ (код за ЄДРПОУ
34046870) зареєстровано 10.02.2006 в Україні. Місцезнаходження: 03118, м. Київ, пр-кт
Червонозоряний, 132, кімн. 307. Вид економічної діяльності - інші види фінансового
посередництва, не віднесені до інших групувань, контроль та регулювання портфеля
активів, інші види допоміжної діяльності у сфері фінансів. Станом на 01.01.2012 р. Банк
володіє 99,998 % статуного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю
―Спеціалізована інвестиційно-будівельна компанія з управління активами "Укрсоцнерухомість‖. Акціями Банку Товариство з обмеженою відповідальністю ―Спеціалізована
інвестиційно-будівельна компанія з управління активами "Укрсоц-нерухомість‖ не володіє.
Станом на 01.01.2012 року розмір зареєстрованого та сплаченого статутного
капіталу Банку не змінився у порівнянні з розміром статутного капіталу Банку станом на
01.01.2011 і становить 1 270 000 000 (один мільйярд двісті сімдесят мільйонів) гривень.
Розмір власного капіталу ПАТ "Укрсоцбанк" станом на 01.01.2011 складав 6 570 187
тис. грн., станом на 01.01.2012 склав 6 607 773 тис. грн.
Протягом 2011 року не мали місце зміни розміру або структури статутного капіталу
ПАТ "Укрсоцбанк".
ПАТ "Укрсоцбанк" є учасником наступних об'єднань підприємств (асоціація,
корпорацій, концернів, консорціумів, інших об'єднань):
1. Асоцiацiя "Фондове партнерство" (колишня назва Асоціація "ПФТС").
Місцезнаходження об'єднання: 01133, м. Київ, вул. Щорса, 31. Асоцiацiя "Фондове
партнерство" є об'єднанням професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв, якi здiйснюють
торгiвлю цiнними паперами, депозитарну дiяльнiсть зберiгача, дiяльнiсть з управлiння
цiнними паперами. Асоціація ставить своєю ціллю сприяння розвитку відкритого і рівнодоступного фондового ринку, забезпечення практики чесного ведення діяльності на
фондовому ринку, впровадження правил і стандартів професійної поведінки, захист
інтересів своїх членів, підтримання належного балансу між інтересами членів Асоціації та
інвесторами. ринку цiнних паперiв в Українi, забезпечує провадження дiяльностi
професiйними учасниками фондового ринку, якi є членами Асоцiацiї.
2. Асоцiацiя "Українськi Фондовi Торговцi". Місцезнаходження об'єднання: 49000, м.
Днiпропетровськ, вул. Ленiна, 30. Асоцiацiя є вiдкритим добровiльним договiрним
об'єднанням професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв, якi здiйснюють торгiвлю цiнними
паперами. Метою дiяльностi даної асоцiацiї є:
- забезпечення високого професiйного рiвня провадження дiяльностi учасникiв на
ринку;
- захист прав та законних iнтересiв членiв асоцiацiї, професiйних учасникiв ринку
цiнних паперiв;
- посилення дiєвостi саморегулювання на фондовому ринку шляхом розширення
повноважень та функцiй саморегулiвної органiзацiї.
Головним чинником важливостi асоцiацiї для її членiв є активний захист їх iнтересiв
шляхом нормативних iнiцiатив, що спрямованi на забезпечення стабiльного розвитку та
модернiзацiї iнфраструктури вiтчизняного фондового ринку, надання конкурентних
переваг за рахунок автоматизацiї дiяльностi, представництва членiв у вiдносинах з
органами державної влади.
3. Професiйна асоцiацiя реєстраторiв та депозитарiїв (ПАРД). Місцезнаходження
об'єднання: 01133, м. Київ, вул. Щорса, 32 б, прим. 61. ПАРД є добровiльною
недержавною некомерцiйною органiзацiєю, заснованою на засадах рiвноправностi,
вiльного волевиявлення i спiльностi iнтересiв своїх членiв. Головними цiлями ПАРД є:
сприяння розвитку добросовiсної конкуренцiї мiж суб`єктами фондового ринку в галузi
ведення реєстрiв власникiв цiнних паперiв, облiку руху цiнних паперiв, депозитарної
дiяльностi; iнформацiйна, методична i технiчна пiдтримка членiв ПАРД; здiйснення
представницьких функцiй i захист iнтересiв членiв асоцiацiї у державних органах та iнших
установах, допомога цим органам i установам в розробцi законопроектiв i проектiв

нормативних актiв, якi стосуються ринку цiнних паперiв; сприяння пiдвищенню квалiфiкацiї
персоналу, що здiйснює реєстраторську та депозитарну дiяльнiсть; iнше.
4. ПрАТ "Українська фондова біржа". Місцезнаходження: 01034, м.Київ, провул.
Рильський, 10. Українська фондова біржа - це перший створений в Україні біржовий ринок
цінних паперів.
5. УМА "Укрбанктехнiка". Місцезнаходження об'єднання: м. Київ, вул. Анiщенка, УМА
"Укрбанктехнiка" виробляє, продає та здiйснює сервiсне обслуговування банкiвської
технiки та обладнання. ПАТ "Укрсоцбанк" припинив участь, вийшовши зі складу учасників
асоціації.
6.
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.
7. 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.
8. 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.
9. Незалежна асоцiацiя банкiв України. Місцезнаходження об'єднання: 03150, м.
Київ, вул. Червоноармійська, 72, 13 поверх, офіс 25. Місією Асоцiацiї є всебічно сприяти
побудові стабільної фінансової системи України, вирішенню завдань та проблем
банківської системи для збільшення прибутковості бізнесу та розвитку національної
економіки.
10. Асоціація "Український кредитно-банкiвський союз". Місцезнаходження
об'єднання: 01021, м. Київ, вул. Кловський узвiз, 9/2. Асоціацію створено з метою
сприяння стабiльному розвитку i дiяльностi банкiвської системи України, захисту прав та
законних iнтересiв членiв Асоціації, надання їм всебiчної допомоги, забезпечення
координацiї їх зусиль для вирiшення питань, що стоять перед кредитно-грошовою
системою.
11. 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.
12. 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.
13. 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, кредитнофiнансовому ринку, ринку нерухомостi та капiталiв.
14. 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.
15.
Представництво
Американської
Торгiвельної
Палати
в
Українi.
Місцезнаходження об'єднання: 01601, м. Київ, вул. Шовковична, 42-44. Громадська
неприбуткова органiзацiя. Мета її дiяльностi - це пiдтримка агропромислового комплексу,
банкiвського сектору, фiнансової та iнвестицiйної полiтики, захисту прав iнтелектуальної
власностi, iнформацiйних технологiй, юридичного сектору, представництво iнтересiв
iноземних iнвесторiв.
16. Будiвельна палата України. Місцезнаходження об'єднання: м. Київ, пр-т
Повiтрофлотський, 56-А. Палата є недержавною неприбутковою професiйною
самоврядною органiзацiєю, торгово-промисловою палатою. Вона сприяє розвитку
будiвельної та пов'язаних з нею галузей економіки, їх iнтеграцiї у свiтову економiку,
формуванню сучасної промислової, фiнансової, торговельної iнфраструктур.
17. 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.
18. Компанiя Western Union. Місцезнаходження об'єднання: USA. Компанiя Western
Union - мiжнародна cистема термiнових грошових переказiв. Western Union - одна з
найбiльших у свiтi систем, вона поєднує понад 200 країн i територiй, перекази Western
Union можна вiдправити й отримати в понад 300 тисячах пунктiв практично по всьому свiтi.
19. Visa International Service Association. Місцезнаходження об'єднання: United
States, 900 Metro Centre Boulevard, Foster City, California, 94404. Мiжнародна платiжна
система. ПАТ "Укрсоцбанк" є принциповим членом.
20. MasterCard Incorporated. Місцезнаходження об'єднання: United States, 2000
Purchase Street, Purchase, New York 10577-2509. Мiжнародна платiжна система. ПАТ
"Укрсоцбанк" є принциповим членом.

Розділ IV. Інформація про господарську діяльність емітента
За переліком видів послуг, які надаються, та груп клієнтів, що ними користуються, а
також сферами застосування залучених ресурсів і власного капіталу та, відповідно до
Статуту, ПАТ ―Укрсоцбанк‖ є універсальною кредитно-фінансовою установою, що входить
в міжнародну UniCredit Group та має всі необхідні ліцензії на здійснення фінансової
діяльності:
- приймання вкладів (депозитів) від юридичних і фізичних осіб;
- відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів і банків-кореспондентів, у тому
числі переказ грошових коштів з цих рахунків за допомогою платіжних інструментів та
зарахування коштів на них;
- розміщення залучених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний
ризик;
а також такі операції та угоди:
- надання гарантій і поручительств та інших зобов'язань від третіх осіб, які
передбачають їх виконання у грошовій формі;
- придбання права вимоги на виконання зобов'язань у грошовій формі за поставлені
товари чи надані послуги, приймаючи на себе ризик виконання таких вимог та прийом
платежів (факторинг);
- лізинг;
- послуги з відповідального зберігання та надання в оренду сейфів для зберігання
цінностей та документів;
- випуск, купівлю, продаж і обслуговування чеків, векселів та інших оборотних
платіжних інструментів;
- випуск банківських платіжних карток і здійснення операцій з використанням цих
карток;
- надання консультаційних та інформаційних послуг щодо банківських операцій.
Крім того, відповідно до письмового дозволу Національного банку України, банк
здійснює наступні операції:
- операції з валютними цінностями;
- емісію власних цінних паперів;
- організацію купівлі та продажу цінних паперів за дорученням клієнтів;
- здійснення операцій на ринку цінних паперів від свого імені (включаючи
андеррайтинг);
- здійснення інвестицій у статутні фонди та акції інших юридичних осіб;
- здійснення випуску, обігу, погашення (розповсюдження) державної та іншої
грошової лотереї;
- перевезення валютних цінностей та інкасацію коштів;
- операції за дорученням клієнтів або від свого імені:
* з інструментами грошового ринку;
* з інструментами, що базуються на обмінних курсах та відсотках;
* з фінансовими ф'ючерсами та опціонами;
- довірче управління коштами та цінними паперами за договорами з юридичними та
фізичними особами;
- депозитарну діяльність зберігача цінних паперів;
- діяльність з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів.
Банк надає послуги підприємствам та організаціям різних галузей економіки
(зокрема: будівництво, оптова торгівля, роздрібна торгівля та готельний бізнес, операції з
нерухомим майном, сільське господарство та харчова промисловість, машинобудування,
металургія, інше), державним органам та фізичним особам. Ці послуги включають
надання позик клієнтам, залучення депозитів, інвестиції у цінні папери, здійснення
платежів на території України і за кордон та обмін валют.
Головним джерелом доходів банку є процентні доходи, які отримуються від:
- кредитування населення, підприємств і організацій;
- розміщення коштів на міжбанківському ринку;
- операцій з цінними паперами.
95% всіх процентних доходів банк отримує від кредитів наданих клієнтам, обсяг яких
на 01.01.2012 року становив 37 244 млн. грн. та за якими отримано процентних доходів в
сумі 4 519 млн.грн.

Найбільшу питому вагу в кредитному портфелі банку (50,3%) становлять позики
надані підприємствам і організаціям. За станом на 01.01.2012 року становили 18 737
млн.грн., за якими отримано процентних доходів в сумі 2 559 млн.грн.
Обсяг кредитів наданих населенню за станом на 01.01.2012 року становив 18 507
млн.грн., за якими отримано процентних доходів в сумі 1 960 млн.грн.
Процентні доходи від розміщення коштів на міжбанківському ринку та операцій з
цінними паперами складали 5% всіх процентних доходів та становили на 01.01.2012 року
відповідно 77 млн.грн. та 149 млн.грн.
Іншим суттєвим джерелом доходів банку є комісійні доходи (за станом на 01.01.2012
року становили 687 млн.грн.), які отримуються від:
- платіжних послуг (506 млн.грн, 73% всіх комісійних доходів);
- кредитного обслуговування (86 млн.грн, 13%);
- послуг страхування та факторингу (45 млн.грн, 7%);
- операцій з іноземною валютою та банківськими металами (30 млн.грн, 4,4%);
- позабалансових операцій (10 млн.грн, 1,4%);
- операцій з цінними паперами (8 млн.грн, 1,2% всіх комісійних доходів).
Протягом 2011 року Роздрібний бізнес ПАТ «Укрсоцбанк» впроваджував наступні
послуги та сервіси:
1 квартал
- Нова послуга в банкоматах – підключення до СМС-банкінгу,
- Впроваджено новий корпоративний сайт банку,
- Було запущено значну кількість акційних пропозицій з партнерами стосовно
кредитування на авто та житло, платіжних карток та залучення коштів на рахунках мікро- і
малого бізнесу.
2 квартал
- Тарифні пакети карткового бізнесу для індивідуальних клієнтів «Базовий»,
«Яскравий», «Престиж», «Преміум»,
- Приймання заявок на кредит через Контакт-центр,
- Миттєве рішення через сайт Банку щодо можливості отримання кредиту,
- Рефінансування доларових кредитів для клієнтів ММБ,
- Послуги асистента альтернативних каналів продажів у відділеннях Банку (щодо
міграції транзакцій до альтернативних каналів),
- В рамках співробітництва з партнерами пропонувалися особливі умови по ряду
партнерських програм по кредитам на авто та житло.
3 квартал
- Запроваджено сервіс попереднього рішення по кредитам для веб-сайту банку,
- Відкрито сторінки банку у соціальних мережах «ВКонтакте», «Одноклассники» и
«Facebook»,
- Проведено часткову інтеграцію соціальних мереж до корпоративного сайту (в
тестовому режимі надана можливість давати оцінки по певних розділах, лишати коментарі
через аккаунт у соцмережі),
- Запропоновано особливі умови кредитування для мікро- та малого бізнесу при
купівлі автомобіля для послуг таксі,
- У певних сегментах розпочато практику надсилання привітальних СМСповідомлень новим клієнтам
- Запроваджено послугу косьерж-сервіс для держателів карток Platinum та Infinite,
- В рамках співробітництва з партнерами пропонувалися особливі умови по ряду
партнерських програм по кредитам на авто та житло.
4 квартал:
- Впроваджено на постійній основі новий депозитний вклад «Класичний новий» для
клієнтів - фізичних осіб,
- Запропоновано новий (акційних) депозитний вклад «Різдвяний» для клієнтів фізичних осіб,
- Запроваджена тривала акційна пропозиція «Гроші вкладай – техніку обирай»,
спрямована на збільшення залучення коштів населення,
- Проведено розсилку депозитних сертифікатів із надбавкою до процентної ставки
для певних сегментів клієнтів,
- Впроваджено новий депозит «Прибутковий» для клієнтів мікро- та малого бізнесу,

- Розроблено акційні програми «Подвійна вигода» та «Різдвяний додатковий
відсоток», спрямовані на залучення коштів мікро- та малого бізнесу,
- Було відновлено іпотечне кредитування за аннуітетним графіком погашення і
«плаваючою» ставкою.
- У сфері розвитку мультибанкінгу було підключено новий сервіс в банкоматах –
повідомлення про комісію, що має бути сплачена за операцію, яку користувач планує
провести.
Дані продукти планувалося просувати, залежно від специфіки кожного продукту;
розміщувати рекламу у відділеннях, на банкоматах, на сайті банку, в Інтернеті, в пресі.
Корпоративний бізнес присвятив 2011 рік удосконаленню методологічної бази для
покращення обслуговування потреб клієнтів у позикових ресурсах, в минулому році було
розроблено та запроваджено три оновлені кредитні продукти:
- «Овердрафт корпоративний»
- «Кредити, забезпечені депозитами»
- «Кредити на поповнення обігових коштів»
Крім цього, активно розроблялися нові депозитні продукти та депозитні акції для
корпоративних клієнтів, а також інші нормативні документи, що нададуть змогу у 2012 році
активніше залучати ресурси на ринку для покращення показника Loan/Deposit Ratio.
Корпоративні клієнти в 2011 році в основному отримували короткострокові кредити
на поповнення обігових коштів. Найбільш популярними кредитними продуктами в
минулому році серед клієнтів, були наступні:
- Кредитування на поповнення обігових коштів;
- Проектне фінансування;
- Короткі гроші / Money Market.
В 2012 році планується провести ряд підтримуючих рекламний компаній з
використанням цінних подарунків, що також сприятиме просуванню певних послуг.
Станом на 01.01.2012 частка ринку та конкурентне середовище ПАТ «Укрсоцбанк»
за різними продуктами були наступними.
За обсягами кредитів фізичних осіб: частка ринку 9,4%; 3 місце на ринку. Інші лідери
ринку: Приватбанк, РБ Аваль, Укрсиббанк, Надра банк, Дельта банк, ОТР банк, Альфа
банк, ПУМБ, Сведбанк.
За обсягами поточних рахунків фізичних осіб: частка ринку 4,4%; 5 місце на ринку.
Інші лідери ринку: Приватбанк, Ощадний банк, РБ Аваль, Укрсиббанк, ОТР банк,
Промінвестбанк, ПУМБ, Укрексімбанк, Брокбізнесбанк.
За обсягами строкових депозитів фізичних осіб: частка ринку 3,2%; 5 місце на ринку.
Інші лідери ринку: Приватбанк, Ощадний банк, Укрексімбанк, РБ Аваль, Дельта банк,
Фінанси і Кредит банк, Промінвестбанк, ПУМБ, Укрсиббанк.
Деякі новини і тенденції банківської сфери, що характеризували ринок у 2011 році:
1 квартал:
Ринок кредитування індивідуальних осіб та мікро- і малого бізнесу мав тенденцію до
лібералізації умов; також ряд банків відновлювали кредитування.
В сфері депозитів фізичних осіб була присутня тенденція до зменшення ставок
помірними темпами; для представників бізнесу деякі банки також вдавалися до
зменшення депозитних ставок.
2 квартал:
В квітні стали поширюватися чутки щодо можливого погіршення економічної ситуації
восени та падіння курсу гривні.
В сфері кредитування населення квітень став першим місяцем з початку економічної
кризи, коли ринок показав позитивний приріст кредитного портфелю. Кредитні ставки для
фізичних осіб переважно не мінялися; для мікро- і малого бізнесу окремі банки робили
умови більш привабливими.
В сфері депозитів фізичних осіб ставки знижувалися протягом всього кварталу; така
сама ситуація мала місце і для вкладів малого бізнесу, проте окремі банки вдавалися і
для підвищення ставок (Укрексімбанк, ОТР), а банк Credit Agricole навіть підвищував
ставки кожного місяця.
3 квартал:
НБУ зобов‘язав банки знімати копію з паспорту фізичних осіб, які проводять
операцію обміну іноземної валюти в будь-якому розмірі.

На ринку кредитування індивідуальних клієнтів слід відмітити відновлення іпотечного
кредитування РБ Аваль в липні. Укрсиббанк провів тендер на продаж найбільшого на
ринку портфелю іпотечних кредитів в іноземній валюті; переможцями тендеру стали
Дельта банк та компанія «Вердикт». На ринку кредитування ММБ ОТР банк відновив
овердрафтне кредитування. Ставки продовжували знижуватися, проте обмеженою
кількістю банків.
В сфері депозитів фізичних осіб у серпні вперше з початку року сформувалася
тенденція до підвищення ставок; по вкладах для мікро- і малого бізнесу ряд банків також
вдавалися до підвищення ставок.
4 квартал:
Було підписано закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо врегулювання відносин між кредиторами та споживачами фінансових послуг»,
стосовно заборони кредитування населення в іноземній валюті. НБУ дозволив банкам
купівлю іноземної валюти у фізичних осіб без копіювання паспортів до завершення
чемпіонату Євро-2012. Сведбанк в Україні припинив свою роботу в роздрібному сегменті.
Була створена нова банківська асоціація НАБУ. НБУ представив програму випуску
інвестиційних монет як легального платіжного засобу в Україні. НБУ прийняв рішення про
виведення з 2012 р. банків Кредитпромбанк та Форум з групи найбільших банків (їх
замінили Дельта банк та Сбербанк Росії).
В сфері кредитування населення з листопада ставки підвищувалися; аналогічна
картина мала місце і в сфері кредитування мікро- і малого бізнесу, проте не так масово.
На ринку депозитів розпочалися акційні пропозицій, присвячені новорічним святам;
вклади активно рекламувалися у ЗМІ, ставки підвищувалися – починаючи з листопаду
переважно в національній валюті. В листопаді окремі банки представили депозити в
російських рублях.
На ринку обслуговування корпоративних клієнтів Банк виділяє наступні чотири групи
конкурентів, умови за кредитами та депозитами яких досліджуються та аналізуються на
регулярній основі:
- перша група «Міжнародні фінансові групи»: Райффайзен Банк Аваль, ОТП,
Укрсиббанк (BNP Paribas). Дані конкуренти в 2011 році в основному зосередили увагу на
залученні ресурсів – збільшення депозитного портфелю на 36%. Частка ринку депозитів
юридичних осіб цієї групи в 2011 збільшилась з 9,8% до 10,5%. При цьому частка ринку по
кредитам для юридичних осіб цієї групи за рік скоротилася з 6,8% до 5,3%.
- друга група «Російські банки»: Сбербанк Росії, ВТБ, Промінвестбанк. Зростання
депозитного портфелю склало 37%. Доля ринку депозитів юридичних осіб цієї групи в
2011 році зменшилась з 7,1% to 6,7%. Частка ринку по кредитам для юридичних осіб цієї
групи практично не змінилась і знаходилась на рівні 9,4%.
- третя група «Місцеві банки»: ПриватБанк, Фінанси та Кредит. Депозити не були
пріоритетними для цієї групи в 2011 році – падіння депозитного портфелю становило 5%.
Доля ринку депозитів юридичних осіб цієї групи в 2011 році зменшилась з 12,4% до 10,4%.
При цьому частка ринку по кредитам для юридичних осіб цієї групи за рік дещо зросла з
15% до 15,7%.
- четверта група «Державні українські банки»: Ощадбанк, Укрексімбанк. Ця група
головним чином сфокусувалась на залученні ресурсів, збільшенні депозитного портфелю
на 30%. Доля ринку депозитів юридичних осіб цієї групи в 2011 році зросла з 12,1% до
12,4%. Частка ринку по кредитам для юридичних осіб цієї групи за рік зросла з 16,7% до
17,2%.
Таким чином, усі групи конкурентів, окрім «Місцевих банків» мали агресивну
стратегію на депозитному ринку, вони використовували багато акційних компаній та
значно підвищували депозитні ставки.
На кредитному ринку панували інші тенденції свої ринкові позиції покращували лише
«Державні українські банки» та «Місцеві банки», що свідчить про невпевненість
міжнародних груп стосовно перспектив розвитку корпоративного кредитування в Україні
(можливе очікування другої хвилі фінансової кризи, чергових криз ліквідності та ін.).
Протягом 2011 року ПАТ «Укрсоцбанк» продовжував працювати у всіх регіонах
України через широку мережу відділень та альтернативних каналів продажів. Протягом
року банк працював над оптимізацією мережі відділень, яка в результаті скоротилася з
437 до 393. Серед особливих нововведень слід відмітити відкриття у липні в Донецьку

спеціалізованого відділення для клієнтів Private сегменту, причиною якого стало існування
відповідного попиту на ринку.
Банк розвивав альтернативні канали продаж, збільшував об‘єднану мережу
банкоматів з партнерами, розвивав віддалену підтримку процесу продаж. Так у 1 кварталі
2011 р. банк запустив новий корпоративний сайт. У 2 кварталі була запроваджена
можливість замовлення послуг через сайт Банку – шляхом заповнення on-line заявки на
замовлення дзвінка з банку або зустрічі з менеджером у відділенні. Така зміна була
викликана прагненням покращити обслуговування клієнтів та оптимізувати процеси.
Говорячи окремо про 4 квартал 2011 р., то тут об‘єднана мережа банкоматів ПАТ
«Укрсоцбанк» зменшилась на 1%, порівняно до минулого кварталу - до 10 678 АТМ по
всій Україні. Це відбулося за рахунок скорочення мереж банкоматів деяких партнерів
банку. Тим часом мережа власних банкоматів дещо зросла – до 1147 пристроїв. Протягом
кварталу було відкрито один новий зал самообслуговування; станом на кінець року їх
кількість в банку становила 138. Причиною розширення кількості залів
самообслуговування є оптимізація процесу обслуговування у відділенні, розвиток сфери
віддаленого обслуговування та існування потенційного попиту в цій сфері.
Протягом 2011 року з метою підвищення оперативності прийняття рішень щодо
обслуговування корпоративних клієнтів було впроваджено наступні заходи:
- надано повноваження комерційним макрорегіонам на прийняття самостійних
рішень про кредитування корпоративних клієнтів;
- змінено організаційну структуру підрозділів корпоративного бізнесу на рінні
комерційних регіонів – тепер клієнтські менеджери підпорядковуються напряму
начальнику Департаменту корпоративного бізнесу комерційного макрорегіону та змінено
їх обов‘язків в напрямі посилення роботи з потенційними та діючими клієнтами.
ПАТ «Укрсоцбанк» має досить велику і диверсифіковану клієнтську базу, тому жоден
клієнт не складає 10 або більше відсотків доходу. Проте найвагомішими клієнтами, від
яких банк отримує доходи є:
- в складі процентних доходів: ТОВ "ЕПIЦЕНТР К", ТзОВ "ТД"КОНТИНIУМГАЛИЧИНА", ТОВ "ЕКО", ТзОВ "Прикарпатська фiнансова компанiя", ТОВ
"ЗЕРНОТОРГIВЕЛЬНА КОМПАНIЯ" ;
- в складі комісійних доходів: ЗАТ "КРЕАТИВ", ВАТ НАСК "ОРАНТА", ПрАТ "СК"
"Вусо", ПАТ "СК "Українська страхова група", ПАТ "СК "АХА Страхування", ПРАТ "СК
"АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ".
ПАТ "Укрсоцбанк" має всі необхідні ліцензії на здійснення фінансової діяльності:
Ліцензію Національного банку України від 29.06.10 № 5 та Дозвіл Національного банку
України від 29.06.10 № 5—3 на право здійснення операцій, термін дії яких не обмежений.
Публічне акціонерне товариство «Укрсоцбанк» здійснює професійну діяльність на
фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами:
- брокерську діяльність на підставі Ліцензії Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку cерія АВ № 534208, дата видачі 01.07.10 року;
- дилерську діяльність — cерія АВ № 534209, дата видачі 01.07.10 року;
- андеррайтинг — cерія АВ № 534210, дата видачі 01.07.10 року.
Термін дії ліцензій – до 13.10.2012 року.
Публічне акціонерне товариство «Укрсоцбанк» здійснює професійну діяльність на
фондовому ринку – депозитарну діяльність зберігача цінних паперів на підставі Ліцензії
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку cерія АВ № 534212, дата видачі
01.07.10 року, та діяльність з ведення реєстру власників іменних цінних паперів на
підставі Ліцензії Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку серія АВ №
534213, дата видачі 01.07.10 року. Термін дії ліцензій – до 13.10.2012 року.
В 2011 році ПАТ «Укрсоцбанк» отримав не ексклюзивну ліцензію на використання
ТМ UniCredit Bank за Ліцензійним договором, укладеним між UniCredit SpA та ПАТ
«Укрсоцбанк» від 30.11.2011.
Строк дії Ліцензійного договору – договір залишається чинним необмежений період
часу, якщо тільки (а) він не буде припинений відповідно до законодавства чи умов
Договору, (б) не буде припинений ЮніКредит СпА (UniCredit SpA) за умови попереднього
сповіщення Ліцензіата за 90 робочих днів, (в) термін чинності реєстрації ТМ не закінчився.

Використання зазначеної торгової марки надасть можливість ПАТ «Укрсоцбанк»
долучитися до кампаній з організації та стимулювання збуту та комунікаційних кампаній,
розпочатих на рівні Групи ЮніКредит (UniCredit Group).
Значний вплив на дiяльнiсть Банку мають змiни у системi законодавчого
регулювання фiнансової сфери та нагляду за банкiвською діяльністю, в т.ч. валютного
законодавства. 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 фiнансовобанкiвського сектору, у тому числi недосконалостi процедур формування резервiв та
оподаткування дiяльностi банкiв.
Протягом 2011 року Банк традиційно проводив моніторинг конкурентного
середовища – для покращення існуючих та впровадження нових сервісів. Також Банк
проводив регулярні проекти „Mystery shopping‖ щодо якості обслуговування у відділеннях
та опитування клієнтів щодо задоволеності сервісом. Регулярно проводилися «кабінетні»
дослідження з аналізу первинних і вторинних даних (канали продаж, соціальні мережі,
пов‘язані ринки, розвиток інтернету, електронних платежів тощо).
Крім регулярних проектів ПАТ «Укрсоцбанк» протягом року вів активну дослідну
політику.
1 квартал
Було проведено ряд досліджень для розвитку каналів продажів і послуг Банку та
підвищення якості обслуговування клієнтів.
- Організовано дослідження методом фокус-груп цільових груп населення,
- Було проведено підготовчий етап для всеукраїнського опитування населення щодо
питань споживчої поведінки, відношення до банку та банківських послуг.
2 квартал.
Банк продовжував підтримувати дослідженнями розвиток каналів продаж, вивчав
споживчу поведінку клієнтів, перспективи розвитку, розпочав ряд проектів для
дослідження банківського іміджу.
- Розпочато цикл досліджень методом фокус-груп та інтерв‘ю щодо іміджу банку,
- Проведено опитування населення щодо споживчої поведінки, відношення до банку
та банківських послуг,
- Проведено фокус-групове дослідження щодо потенціалу розвитку відділень.
3 квартал
Банк спрямував основний обсяг досліджень на підтримку майбутнього ребрендінгу (з
1 вересня було змінено бренд банку). Було розпочато дослідницький проект щодо
іміджевих заходів та реклами, який мав продовження і в наступному кварталі. Крім того, як
і звичайно, банк проводив моніторинг якості обслуговування у відділеннях та розробляв
заходів по її покращенню.
- Завершено цикл досліджень методом фокус-груп та інтерв‘ю щодо іміджу банку,
- Проведено дослідження знання та джерел реклами ПАТ «Укрсоцбанк» напередодні
ребредингу,
- Розпочато опитування відвідувачів заходу «Турне кубка UEFA CL» щодо
обізнаності про захід та про банк,
- Проведено експрес-опитування менеджерів Києва щодо покращення проекту
„Mystery shopping‖.
4 квартал
Після проведення ребредингу Банк активно досліджував ефект від зміни торгової
марки. Продовжували проводитися дослідження щодо іміджевих заходів та реклами. Крім
того Банк продовжував моніторинг якості обслуговування; підтримував розвиток
альтернативних каналів продаж.
- Досліджено знання, реклами Банку та її джерел через 1 та 3 місяці після
ребрендінгу,
- Проведено дослідження рівень обізнаності населення щодо зміни назви банку,
- Завершено цикл опитувань відвідувачів «Турне кубка UEFA CL» щодо обізнаності
про захід та банк,
- Проведення тестування ряду нових розробок в сфері альтернативних каналів
продаж,
- Започатковано дослідження щодо відвідувачів корпоративного банківського сайту,

- Організовано опитування клієнтів з метою дослідження попиту на певні карткові
продукти,
- Проведено експрес-опитування менеджерів Донецьку щодо покращення проекту
«Mystery shopping».
Декілька разів на рік всі банки – члени Групи UniCredit беруть участь у дослідженні
рівня клієнтської задоволеності фінансовими послугами. Корпоративний бізнес ПАТ
"Укрсоцбанк" також регулярно бере участь в дослідженні репрезентативної вибірки своїх
клієнтів та порівнює отримані результати з іншими учасниками Групи а також з банкамиконкурентами, що працюють на українському ринку. Corporate Customer Satisfaction Survey
– це важливий інструмент для поліпшення якості обслуговування наших клієнтів.
Крім цього дослідження на регулярній основі здійснюється моніторинг основних умов
обслуговування корпоративних клієнтів, що пропонуються банками-конкурентами по таким
продуктам: кредити, факторинг, векселі, депозити, РКО та ін. Такі маркетингові
дослідження дозволяють Банку пропонувати корпоративним клієнтам конкурентні умови
обслуговування.
Протягом 2011 року банком здійснено капітальних інвестицій в сумі 331.7 млн.грн. в
основному (60%) в програмне забезпечення.
Протягом 2011 року пайові цінні папери та корпоративні права Банком не
придбавались.
На кінець 2011 року фінансові інвестиції в державні цінні папери досягли 1,380
млрд.грн, депозитні сертифікати НБУ 0,9 млрд.грн та корпоративні облігації 0,52 млрд.грн.

Розділ V. Інформація про основні засоби емітента
Станом на 01.01.2011 первісна (переоцінена) вартість основних засобів складала
4 694 416 тис. грн., станом на 31.12.2011 первісна (переоцінена) вартість основних засобів
склала 4 916 075 тис. грн. Переоцінка основних засобів протягом звітного року не
проводилась.
До основних засобів відносяться матеріальні активи, які банк утримує з метою
використання їх у процесі своєї діяльності, надання послуг, здавання в лізинг (оренду)
іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій,
очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року та
вартість яких (з урахуванням ПДВ) за одиницю або комплект становить 1000,00 грн. і
більше. Одиницею обліку основних засобів є окремий інвентарний об‘єкт.
Вартість усіх основних засобів підлягає амортизації (крім вартості землі і
незавершених капітальних інвестицій). Земля – це актив, за яким не нараховується
амортизація, оскільки строк його використання практично не обмежений. Амортизація не
нараховується, якщо балансова вартість необоротних активів дорівнює їх ліквідаційній
вартості.
При визначенні строку корисного використання (експлуатації) основних засобів
враховується наступне:
– очікуване використання Банком об‘єкта необоротних активів з урахуванням його
потужності або продуктивності,
– строки корисного використання подібних активів,
– фізичний та моральний знос, що передбачається,
– правові або інші подібні обмеження щодо строків використання об‘єкта та інші
фактори.
Строк корисного використання (експлуатації) об‘єкта основних засобів
переглядається Банком в разі зміни очікуваних економічних вигод від його використання
та наприкінці кожного фінансового року.
В ПАТ ―Укрсоцбанк‖ нарахування амортизації здійснюється виходячи зі строків
корисного використання окремих груп основних засобів і нематеріальних активів,
згрупованих за кодами ДК 013-97 та кодами, призначеними для аналітичного обліку в
системі Банку.
Строки корисного використання на службові будівлі, житло та інші будівлі
встановлюються у межах від 25 до 50 років.
Первісна вартість всіх груп власних основних засобів станом на 01.01.2012 дорівнює
– 4 142 269 тис. грн., знос власних основних засобів станом на 01.01.2012 дорівнює – 1
445 396 тис. грн. Вартість основних засобів за залишковою вартістю станом на 01.01.2012
р. в розрізі груп основних засобів розкрито в таблиці "Інформація про основні засоби
емітента (за залишковою вартістю)".
Термін користування власних основних засобів 1 групи становить в середньому від
20 до 50 років; 2 групи - від 5 до 10 років; 3 групи - від 6 до 10 років; 4 групи від 2 до 10
років. Вартість орендованих основних засобів станом на 01.01.2012 дорівнює – 130 149
тис. грн. Терміни використання орендованих основних засобів визначаються договорами
оренди майна.
Сума втрат від зменшення корисності за звітний рік склала 6 187 тис. грн. У звітному
2011 році Банком переведено до групи активів, призначених для продажу, частину
комп‘ютерної техніки (сервери 7 шт. застарілих конфігурацій) та приміщення (квартира для
продажу). За рішенням Правління банку було придбано нове серверне обладнання ІВМ із
зустрічним продажем старого обладнання. Перед первісною класифікацією комп‗ютерної
техніки як утримуваної для продажу Банком здійснена оцінка їх балансової вартості на
підставі отриманої незалежної експертної оцінки за ціною 5 246 тис. грн. Різниця між
балансовою вартістю комп‘ютерної техніки та вартістю експертної оцінки була
відображена як зменшення корисності.
Щодо планів модернізації та реконструкції основних засобів на 2012 рік, бюджетом
заплановано здійснити обсяг робіт на загальну суму 25 104,5 тис. грн.
Вищезгадані кошти призначені на підтримання технічного стану існуючих будинків та
споруд Банку та на здійснення пілотних проектів, запропонованих Центром роздрібного
бізнесу (облаштування власних та орендованих приміщень під приват - банкінг, центри
бек- офісу, проведення ребрендингу та зміни місцезнаходження відділень).

Первісна вартість основних засобів, які перебувають в заставі за звітний рік склала
460 583,7 тис. грн.
На 31.12.2011 року Банк не мав обмежень щодо володіння, користування та
розпорядження основними засобами та не передавав основні засоби в заставу.
Суму укладених угод на придбання у майбутньому основних засобів складає
13 079,8 тис. грн.
Первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів, які
продовжують використовуватись, станом на 31.12.2011 складає 186 418,9 тис. грн.
Залишкова вартість основних засобів, вилучених з експлуатації для продажу - 192,4 тис.
грн.
Протягом 2011 року Банк не отримував основних засобів за рахунок цільового
фінансування.
Інформація про зміну розміру додаткового капіталу в результаті переоцінки основних
засобів та обмеження щодо його розподілу між власниками (учасниками) за звітний рік
відсутня.
Станом на 01.01.12. в ПАТ „Укрсоцбанк‖ обсяг незавершених капітальних інвестицій:
- за напрямком «Реконструкція» складає 49 183,34 тис. грн., в т.ч. кошти на викуп
приміщень для відкриття нових та зміни місця знаходження відділень – 218 22,61 тис. грн.;
- за напрямком «Капітальний ремонт» складає 6 776,33 тис. грн.

Розділ VІ. Інформація про працівників емітента
Облікова чисельність працівників ПАТ "Укрсоцбанк" станом на 01.01.2012 року
складає 8111 осіб. Кількість працівників, які працюють у філіях, інших відокремлених
підрозділах станом на 01.01.2012 року складає 6427 осіб; в Головному офісі - 1684 особи.
Станом на 01.01.2012 року кількість працівників, які працюють за сумісництвом, складає
44 особи; на умовах неповного робочого часу - 134 особи. Кількість працівників, які
працюють за основним місцем роботи станом на 01.01.2012 року складає 7953 особи.
Фонд оплати праці за 2011 рік склав 4 246 528,00 тис. грн.
Зміна чисельності працівників протягом 2011 року не є суттєвою для ПАТ
"Укрсоцбанк".
Колективний договір укладений 28 січня 2005 року між Адміністрацією та трудовим
колективом Головного офісу Акціонерно-комерційного банку соціального розвитку
«Укрсоцбанк» на 2005-2006 рік та схвалений конференцією трудового колективу 28 січня
2005 року.
29 березня 2011 року укладена додаткова угода до Колективного договору
адміністрації та трудового колективу Головного офісу Акціонерно-комерційного банку
соціального розвитку «Укрсоцбанк» на 2005-2006 від 28 січня 2005 року.
Договір зберігає чинність у разі зміни складу, структури, найменування
уповноважених представників сторін, від імені яких укладено Договір.
У разі зміни підпорядкованості, злиття, приєднання, поділу, виділення,
перетворення, перепрофілювання ПАТ «Укрсоцбанк», Договір зберігає чинність протягом
терміну, на який його укладено, але не більше одного року. Відповідальність за виконання
Договору, при зміні власника, несе правонаступник. У цей період сторони повинні почати
переговори по укладенню нового або внести зміни чи доповнення до діючого Договору.
В ПАТ «Укрсоцбанк» існує первинна профспілкова організація ПАТ «Укрсоцбанк»,
яка діє на основі Статуту професійної спілки працівників державних установ України та
Положення про первинну профспілкову організацію Головного офісу Публічного
акціонерного товариства «Укрсоцбанк» (схвалено звітно-виборчою профспілковою
конференцією Профспілкової організації Центрального апарату АКБ «Укрсоцбанк»
07.10.2010, Протокол №1).
Адміністрація Банку завжди відкрита для діалогів з Профспілковою організацією.
Трудові та виробничі відносини та забезпечення зайнятості працівників здійснювалось
відповідно до умов Колективного договору. Всі питання, які виникали при скороченні
чисельності або штату працівників, погоджувались з Профспілковим комітетом, який
давав, або не давав згоду на звільнення. При розгляді заяв та зауважень з боку
працівників, питання вирішувалось відповідно до законодавства України.
При прийомі на роботу в ПАТ «Укрсоцбанк» з працівниками укладається трудовий
договір згідно ст.24 КЗпП України: «Укладання трудового договору оформляється наказом
чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу про зарахування працівника
на роботу».
З керівниками вищої та першої ланки управління укладаються трудові контракти
згідно ст. 21 КЗпП України: «Особливою формою трудового договору є контракт, в якому
строк його дії, права, обов‘язки і відповідальність сторін (в тому числі матеріальна), умови
матеріального забезпечення і організації праці працівника, умови розірвання трудового
договору, в тому числі дострокового, можуть встановлюватися угодою сторін. Сфера
застосування контракту визначається законами України».
ПАТ «Укрсоцбанк укомплектований висококваліфікованим персоналом. 95 %
співробітників з вищою освітою. ПАТ «Укрсоцбанк» постійно займається питаннями
підвищення кваліфікації працівників: 116 працівників корпоративного бізнесу пройшли
тренінги, що означає 1856 годин навчання, 2952 співробітника фронт-офісу взяли участь в
тренінгах, що становить 23616 навчальних годин.
В ПАТ «Укрсоцбанк» існують документи, які регламентують порядок оплати праці,
додаткових виплат, соціальних послуг та ін. працівників Банку, а саме:
- Положення про матеріальне стимулювання персоналу ПАТ «Укрсоцбанк» (від
28.02.2012 Протокол №3);
- Порядок застосування пакету соціальної мотивації працівників ПАТ «Укрсоцбанк»
(від 19.07.2011 Протокол №13);
- Порядок визначення розміру винагороди працівників ПАТ «Укрсоцбанк» за
підсумками роботи за 2011 рік» (25.01.2011 Протокол №1);

- Положення про разові виплати та матеріальну допомогу працівникам ПАТ
«Укрсоцбанк» (від 20.12.2011 Протокол №19).
Всі вищеназвані документи діють відповідно до Колективного договору.
Протягом звітного періоду було витрачено 2 958 815 грн., спрямованих на соціальні
програми для працівників Банку.
У ПАТ "Укрсоцбанк" відсутні правочини чи зобов'язання, що стосуються можливості
участі працівників ПАТ "Укрсоцбанк" у його статутному капіталі.

Розділ VІІ. Основні дані про органи та посадових осіб емітента
Відповідно до Статуту ПАТ "Укрсоцбанк" органами управлiння є:
1. Загальнi Збори Акцiонерiв;
2. Спостережна Рада;
3. Правлiння.
Вищим органом ПАТ "Укрсоцбанк" є Загальнi Збори Акцiонерiв, якi скликаються не
рiдше одного разу на рiк.
У Загальних Зборах Акцiонерiв мають право брати участь особи, включенi до
перелiку акцiонерiв, якi мають право на таку участь, або їх представники. Члени Правлiння
та iншi запрошенi посадовi особи, якi не є акцiонерами ПАТ "Укрсоцбанк", а також
представники аудитора ПАТ "Укрсоцбанк" мають право брати участь у Загальних Зборах
Акцiонерiв без права голосу.
Загальнi збори можуть вирiшувати будь-якi питання дiяльностi ПАТ "Укрсоцбанк". До
виключної компетенцiї Загальних Зборiв Акцiонерiв належить:
1) визначення основних напрямів діяльності Банку та затвердження звітів про їх
виконання;
2) внесення змін та доповнень до Статуту Банку;
3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
4) прийняття рішення про розміщення акцій;
5) прийняття рішення про збільшення Статутного капіталу Банку;
6) прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Банку;
7) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
8) затвердження положень про Загальні Збори Акціонерів, Спостережну Раду,
Правління та Ревізійну Комісію Банку, а також внесення змін до них;
9) затвердження річних результатів діяльності Банку, в тому числі його річного звіту,
а також річних результатів діяльності його дочірніх підприємств;
10) розподіл прибутку і збитків Банку;
11) прийняття рішення про викуп Банком розміщених ним акцій, крім випадків
обов‘язкового викупу акцій на вимогу акціонерів відповідно до закону;
12) прийняття рішення про форму існування акцій;
13) затвердження розміру річних дивідендів;
14) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних Зборів Акціонерів;
15) обрання голови та членів Спостережної Ради, затвердження умов цивільноправових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними,
встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання
договорів (контрактів) з головою та членами Спостережної Ради;
16) прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Спостережної
Ради за винятком випадків, встановлених законом;
17) обрання голови та членів Ревізійної Комісії, прийняття рішення про дострокове
припинення їх повноважень;
18) затвердження висновків та звітів Ревізійної Комісії та зовнішнього аудитора;
19) прийняття рішення про виділ, припинення та ліквідацію Банку, обрання
ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між
акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження
ліквідаційного балансу, крім передбачених законом випадків;
20) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної Ради, звіту
Правління, звіту Ревізійної Комісії;
21) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Банку;
22) обрання комісії з припинення Банку;
23) прийняття рішень про вчинення будь-якого Значного Правочину, якщо ринкова
вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 5 (П‘ять)
відсотків вартості активів Банку за даними останньої річної фінансової звітності;
24) розміщення інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що перевищує 5 (П‘ять)
відсотків вартості активів Банку;
25) прийняття рішення про вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, крім
випадків, встановлених чинним законодавством України, якщо більшість членів
Спостережної Ради є особами, заінтересованими у вчиненні такого правочину;

26) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх
повноважень, а також затвердження умов договору про передачу повноважень лічильної
комісії депозитарію Банку.
До виключної компетенцiї Загальних Зборiв Акцiонерiв також можуть бути вiднесенi
iншi повноваження згiдно iз вимогами чинного законодавства України.
Спостережна Рада - колегіальний орган управління, який здійснює захист прав
акціонерів Банку і в межах компетенції, визначеної Статутом та законодавством України,
контролює та регулює діяльність Правління. Спостережна Рада обирається строком на 3
(Три) роки з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність, та/або з числа юридичних
осіб. Фізичні та юридичні особи, що обираються до складу Спостережної Ради, мають
бути акціонерами Банку або їх представниками.
Кількісний склад Спостережної Ради встановлюється Загальними Зборами
Акціонерів, але в будь-якому випадку кількість таких членів не може бути менша за 3
(Трьох) та більша за 9 (Дев‗ять).
Голова та члени Спостережної Ради обираються Загальними Зборами Акціонерів.
Спостережна Рада має право обирати зі свого складу Заступника Голови Спостережної
Ради.
До компетенцiї Спостережної Ради належить вирiшення питань, передбачених
законодавством України, статутом ПАТ "Укрсоцбанк", а також переданих на вирiшення
Спостережної Ради Загальними Зборами Акцiонерiв. До виключної компетенцiї
Спостережної Ради належить:
1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання,
пов'язані з діяльністю Банку, затвердження яких не віднесено до виключної компетенції
Загальних Зборів Акціонерів;
2) затвердження Положення про Службу внутрішнього аудиту Банку;
3) підготовка порядку денного Загальних Зборів Акціонерів, прийняття рішення про
дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання
акціонерами позачергових Загальних Зборів Акціонерів;
4) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних Зборів
Акціонерів з власної ініціативи, на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання
вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Банку, Правління,
Ревізійної Комісії та в інших випадках, передбачених чинним законодавством України;
5) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Банком акцій;
6) прийняття рішення про розміщення Банком інших цінних паперів, крім акцій,на
суму, що не перевищує 5 (П‗ять) відсотків вартості активів Банку;
7) прийняття рішення про викуп розміщених Банком інших, крім акцій, цінних паперів;
8) затвердження ринкової вартості майна у передбачених законодавством України
випадках;
9) обрання (призначення) та припинення повноважень (звільнення) Голови, Першого
заступника Голови та інших членів Правління;
10) здiйснення контролю за дiяльнiстю Правлiння, у тому числi прийняття рiшення
про погодження рiшень Правлiння з наступних питань:
- затвердження бiзнес-плану та рiчного бюджету ПАТ "Укрсоцбанк";
- затвердження бюджету витрат, iнвестицiй та ресурсiв ПАТ "Укрсоцбанк";
- затвердження плану розвитку мережi фiлiй ПАТ "Укрсобанк";
- встановлення параметрiв прийнятних загальноринкових та кредитних ризикiв,
полiтики та керiвних принципiв ПАТ "Укрсоцбанк";
- вчинення правочину, якщо ринкова вартiсть майна (робiт, послуг), що є його
предметом (включаючи майновi права, активи та бiзнес будь-якого виду тощо), перевищує
500 000 (П'ятсот тисяч) Євро (або еквiвалент в iншiй валютi). Iснуюче обмеження не
застосовується до банкiвських операцiй, що здiйснюються ПАТ "Укрсоцбанк";
- значнi змiни у дiяльностi ПАТ "Укрсоцбанк", значнi внутрiшнi змiни чи
реструктуризацiя ПАТ "Укрсоцбанк", включаючи вiдкриття, закриття, об'єднання структур
першого рiвня звiтностi Головного офiсу ПАТ "Укрсоцбанк";
- вiдкриття та закриття (i) фiлiй та (ii) представництв за кордоном, за виключенням
вiдкриття, реорганiзацiї, закриття безбалансових вiддiлень, затвердження положень про
них, визначення їх органiзацiйної структури та кiлькiсного складу;
- затвердження кредитних правил та лiмiтiв ПАТ "Укрсоцбанк";

11) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Правління,
встановлення розміру їх винагороди (умов матеріального стимулювання);
12) прийняття рішення про притягнення до матеріальної чи дисциплінарної
відповідальності членів Правління та Голови Правління;
13) прийняття рішення про відсторонення Голови або члена Правління від
здійснення повноважень та обрання (призначення) та відкликання повноважень
(звільнення) особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління;
14) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Банку;
15) обрання реєстраційної комісії, за винятком передбачених законодавством
України випадків;
16) обрання аудитора Банку та визначення умов договору, що укладатиметься з
ним, встановлення розміру оплати його послуг;
17) встановлення порядку проведення ревізій та контролю за фінансовогосподарською діяльністю Банку;
18) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання
дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах встановленого законодавством
України граничного строку;
19) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про
проведення Загальних Зборів Акціонерів та мають право на участь у Загальних Зборах
Акціонерів;
20) прийняття рішення про участь Банку в інших підприємствах, установах та
організаціях, в тому числі у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, а також
прийняття рішення про заснування інших юридичних осіб. При цьому пряма чи
опосередкована участь Банку у капіталі будь-якого підприємства, установи чи організації
не повинна перевищувати 15 (П'ятнадцять) відсотків капіталу Банку, а сукупні інвестиції
Банку не повинні перевищувати 60 (Шістдесят) відсотків капіталу Банку у випадках,
передбачених чинним законодавством України;
21) вирішення питань, передбачених законодавством України, в разі злиття,
приєднання, поділу, виділу або перетворення Банку;
22) прийняття рішення про вчинення Значного Правочину, якщо ринкова вартість
майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить від 1 (Одного) до 5 (П‗яти)
відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Банку;
23) прийняття рішення про (i) розпорядження майном та коштами Банку на суму, що
перевищує 25 відсотків Статутного капіталу Банку, а (ii) стосовно проведення кредитних
операцій - здійснення кредитної операції з одним контрагентом/позичальником в сумі, що
перевищує 25 відсотків регулятивного капіталу Банку, та в інших випадках, передбачених
чинним законодавством України, коли прийняття рішень про проведення тих чи інших
кредитних операцій віднесено до виключної компетенції Спостережної Ради Банку;
24) прийняття рішення про вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, крім
випадків, встановлених цим Статутом та чинним законодавством України, або заборону
його вчинення;
25) визначення ймовірності визнання Банку неплатоспроможним внаслідок
прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати
дивідендів або викупу акцій;
26) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Банку та затвердження умов
договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
27) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних
паперів Банку або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що
укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
28) надсилання в порядку, передбаченому законодавством України, пропозиції
акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють
спільно), яка придбала контрольний пакет акцій;
29) прийняття рішення щодо покриття збитків;
30) прийняття рішення щодо створення, реорганізації та ліквідації дочірніх
підприємств, філій та представництв Банку, затвердження їх статутів та положень;
31) прийняття рішення щодо розміру оплати послуг аудиторів, а також виплат
членам Ревізійної Комісії;

32) в межах своєї компетенції має право прийняти рішення з будь-яких питань
діяльності Банку, за винятком тих, які згідно із Статутом Банку віднесено до виключної
компетенції Загальних Зборів Акціонерів;
33) підготовка пропозицій щодо питань, які виносяться на Загальні збори;
34) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Спостережної
Ради згідно із законодавством України або цим Статутом, в тому числі прийняття рішення
про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму
існування.
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 Правління, що здійснює управління поточною
діяльністю Банку, формування фондів, необхідних для статутної діяльності Банку, та несе
відповідальність за ефективність роботи Банку згідно з принципами та порядком,
встановленими Статутом Банку, рішеннями Загальних Зборів Акціонерів і Спостережної
Ради, та діє на підставі Положення про Правління, що затверджуються Загальними
Зборами Акціонерів Банку.
Засідання Правління проводяться в міру необхідності, але принаймні 1 (Один) раз на
місяць. На засіданнях головує Голова Правління або член Правління обраний для
головування на такому засіданні.
До складу Правління входять Голова, Перший заступник, Фінансовий директор та
інші члени Правління. Члени Правління обираються в кількості від 3 (Трьох) до 9 (Дев‗яти)
осіб.
До компетенцiї Правлiння належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з
керiвництвом поточною дiяльнiстю ПАТ "Укрсоцбанк", крiм питань, що належать до
виключної компетенцiї Загальних Зборiв Акцiонерiв та Спостережної Ради вiдповiдно до
закону та статуту ПАТ "Укрсоцбанк", зокрема:
1) вирішення всіх питань діяльності Банку, за винятком тих, які входять до виключної
компетенції Загальних Зборів Акціонерів і Спостережної Ради, а також виконання
переданих йому Загальними Зборами Акціонерів і Спостережною Радою функцій;
2) організація виконання рішень Загальних Зборів Акціонерів і Спостережної Ради,
попередній розгляд усіх питань, що виносяться на Загальні Збори Акціонерів;
3) затвердження та/або внесення змін та доповнень до положень, постанов, правил,
процедур та всіх інших внутрішніх документів Банку, за винятком тих, які віднесені до
виключної компетенції Загальних Зборів Акціонерів або Спостережної Ради;
4) вирішення питань підготовки та підвищення кваліфікації персоналу Банку;
5) розгляд питань організації роботи Банку за різними напрямками його діяльності, в
тому числі питань, повноваження щодо розгляду яких передані Правлінню Загальними
Зборами Акціонерів та Спостережною Радою;
6) встановлення основних планових показників діяльності Банку та їх розподіл за
філіями;
7) забезпечення організації обліку розповсюдження випуску цінних паперів
відповідно до порядку, затвердженого Державною комісією з цінних паперів та фондового
ринку;
8) в порядку та в строки, визначені чинним законодавством України, надання
Національному банку України інформації, необхідної для цілей банківського нагляду;
9) визначення та затвердження організаційної структури, кількісного складу, системи
оплати праці та матеріального заохочення працівників Банку, включаючи його філії та
представництва;
10) створення та ліквідація відділень Банку, затвердження положень про них;
11) прийняття рішень щодо списання за рахунок спеціальних резервів активів Банку,
визнаних безнадійними відповідно до чинного законодавства України, та в порядку,
визначеному внутрішніми документами Банку;

12) прийняття рішень щодо будь-якого іншого питання діяльності Банку, окрім тих,
що належать до виключної компетенції Загальних Зборів та Спостережної Ради.
До компетенцiї Правлiння також належать наступнi питання, рiшення з яких
пiдлягають погодженню Спостережною Радою:
- затвердження бiзнес-плану та рiчного бюджету ПАТ "Укрсоцбанк";
- затвердження бюджету витрат, iнвестицiй та ресурсiв ПАТ "Укрсоцбанк";
- затвердження плану розвитку мережi фiлiй ПАТ "Укрсоцбанк";
- встановлення параметрiв прийнятних загальноринкових та кредитних ризикiв,
полiтики та керiвних принципiв ПАТ "Укрсоцбанк";
- вчинення правочину, якщо ринкова вартiсть майна (робiт, послуг), що є його
предметом (включаючи майновi права, активи та бiзнес будь-якого виду тощо), перевищує
500 000 (П'ятсот тисяч) Євро (або еквiвалент в iншiй валютi). Iснуюче обмеження не
застосовується до банкiвських операцiй, що здiйснюються ПАТ "Укрсоцбанк";
- значнi змiни у дiяльностi ПАТ "Укрсоцбанк", значнi внутрiшнi змiни чи
реструктуризацiя ПАТ "Укрсоцбанк", включаючи вiдкриття, закриття, об'єднання структур
першого рiвня звiтностi Головного офiсу ПАТ "Укрсоцбанк";
- вiдкриття та закриття (i) фiлiй та (ii) представництв за кордоном, за виключенням
вiдкриття, реорганiзацiї, закриття безбалансових вiддiлень, затвердження положень про
них, визначення їх органiзацiйної структури та кiлькiсного складу;
- затвердження кредитних правил та лiмiтiв ПАТ "Укрсоцбанк".
Відповідно до рішення Річних Загальних Зборів Акціонерів Банку від 08 квітня 2011
року (протокол № 1) до складу Спостережної ради Банку було обрано наступних осіб:
1. Віллібальд Чернко - Голова Спостережної ради Банку;
2. Джанні Франко Папа;
3. Гаральд Вертнег;
4. Аліцья Корнашевіч;
5. Доріс Томанек;
6. Паоло Чедерле;
7. Фабіо Форнаролі;
8. Массіміліано Фоссаті;
9. Лоренцо Джанотті.
Відповідно до рішення Річних Загальних Зборів Акціонерів Банку від 09 березня 2010
року (протокол № 1) до складу Ревізійної комісії Банку було обрано наступних осіб:
1. Марко Радіче - Голова Ревізійної комісії;
2. Хельмут Халлер;
3. Стефано Котіні.
Персональний склад Правління Банку станом на 01.01.2012р.:
1. Тимонькін Борис Владиславович - Голова Правління;
2. Граціано Камелі - Перший заступник голови Правління;
3. Джакомо Волпі - Фінансовий директор;
4. Побережний Сергій Миколайович (звільнено за згодою сторін 27.01.12);
5. Мауро Маскіо - Директор центру роздрібного бізнесу;
6. Козаченко Сергій Олександрович - Директор центру корпоративного бізнесу;
7. Заманов Георгі Костадінов - Директор з ризиків;
8. Савощенко Тамара Юріївна - Директор центру інформаційних
телекомунікаційних технологій та бек-офісу.

та

Протягом 2011 року до статуту та інших внутрішніх документів ПАТ "Укрсоцбанк"
внесено наступні зміни в частині регулювання діяльності органів Банку:
1. Загальні збори акціонерів:
- видалено повноваження щодо прийняття рішення про зміниу типу товариства;
- уточнено повноваження щодо обрання голови та членів Спостережної ради Банку,
а також щодо прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів
Спостережної ради Банку;
- уточнено повноваження щодо обрання членів лічильної комісії,а також щодо
прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії;

- у зв'язку із змінами у чинному законодавстві уточнено, що рішення про вчинення
значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом
такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої
річної фінансової звітності Банку, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів
від загальної їх кількості.
Крім того, внесено зміни щодо дати складення переліку осіб для участі у загальних
зборах, щодо періоду подання акціонерами Банку переліку кандидатів до органів Банку,
щодо бюлетеня для кумулятивного голосування тощо відповідно до змін у чинному
законодавстві.
2. Спостережна рада:
- змінено формулювання кількісного складу Спостережної ради;
- уточнено повноваження щодо прийняття рішення про скликання Загальних зборів
акціонерів;
- уточнено повноваження щодо вирішення інших питань, що належать до виключної
компетенції Спостережної ради.
3. Правління:
- збільшено верхню межу кількісного складу Правління;
- уточнено повноваження Голови Правління щодо державної таємниці.
Повний текст чинної редакції статуту Банку та внутрішні документи, які регулюють
діяльність
органів
Банку,
розміщені
у
вільному
доступі
за
адресою:
http://www.unicredit.com.ua/internal_regdocs/
Основні дані про посадових осіб емітента

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

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

1
Віллібальд
Чернко
(Willibald
Cernko)

2

Розмір частки (паю), що
належить посадовій особі (грн)

Посада (кількість
років на посаді)

3

-

Голова
Спостережної ради
(9 місяців)

Джанні
Франко Папа
(Gianni Franco
Papa)

Член Спостережної
ради (9 місяців)

Рік
Освіта*
народження*
у прямому
воло-дінні

4

5

1956 Вища

1956 Вища

6

через
афілійованих
осіб

7

0

0

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

разом

8

0

0

9

0

0

Відсоток
голосів у
вищому
органі
емітента
за
акціями
(часткою,
паєм),
належною
посадовій
особі, у
загальній
кількості
голосів

10

0

0

Кількість
акцій
емітента,
які можуть
бути
придбані
Посада в інших
посадовою юридичних особах (із
особою в зазначенням їх повного
результаті
найменування та
здійснення ідентифікаційного коду
прав за
за ЄДРПОУ)
належними
їй
опціонами
емітента
(шт.)**
11

12

0

Головний керуючий
"УніКредит Банк
0 Австрія АГ" (UniCredit
Bank Austria AG, FN
150714 p)

0

Заступник Головного
керуючого "УніКредит
0 Банк Австрія АГ"
(UniCredit Bank Austria
AG, FN 150714 p)

Массіміліано
Фоссаті
(Massimiliano
Fossati)

-

Член Спостережної
ради (9 місяців)

1968 Вища

0

0

0

0

0

Начальник
департаменту
управління ризиками,
Член правління
0
"УніКредит Банк
Австрія АГ" (UniCredit
Bank Austria AG, FN
150714 p)

Гаральд
Вертнег
(Harald
Vertneg)

-

Член Спостережної
ради (9 місяців)

1959 Вища

0

0

0

0

0

0 -

Паоло
Чедерле
(Paolo Cederle)

Член Спостережної
ради (9 місяців)

1961 Вища

0

0

0

0

0

Член Спостережної
ради "І-Фабер" (iFaber), "СІА ССБ" (SIA
0
SSB), "УніКредит
Банк" (Росія, код за
ОКПО 09807247)

Фабіо
Форнаролі
(Fabio
Fornaroli)

член Спостережної
ради (9 місяців)

1961 Вища

0

0

0

0

0

0

-

Начальник підрозділу
корпоративних
продажів Центру
корпоративного та

інвестиційного
банкінгу центральносхідного регіону
Європи в "УніКредит
Банк Австрія АГ"
(UniCredit Bank Austria
AG)

Доріс Томанек
(Doris
Tomanek)

Член Спостережної
ради (9 місяців)

1956 Вища

0

0

0

0

0

Начальник підрозділу
по роботі з персоналом,
член Правління
0 "УніКредит Банк
Австрія АГ" (UniCredit
Bank Austria AG, FN
150714 p)

Аліцья
Корнашевіч
(Alicja
Kornasiewicz)

-

Член Спостережної
ради (9 місяців)

1951 Вища

0

0

0

0

0

0

Лоренцо
Джанотті
(Lorenzo
Gianotti)

-

Член Спостережної
ради (9 місяців)

1939 Вища

0

0

0

0

0

0 Журналіст

Тимонькін
Борис
Владиславови
ч

Граціано
Камелі
(Graziano
Cameli)

Голова Правління
(10 років)

1951 Вища

84772.00

0

84772.00

0.0067

0.0043

Член Спостережної
ради "Банк Пекао СА",
Польща (Bank Pekao
SA, Poland)

Член Наглядової ради
ПрАТ "ВДЦП" (код за
ЄДРПОУ 35917889),
Голова Наглядової ради
"Першого
всеукраїнського бюро
кредитних історій" (код
за ЄДРПОУ 33691415),
Голова Ради Асоціації
"Фондове партнерство",
0 Перший віце-президент
Асоціації "Український
кредитно-банківський
союз", член Ради
директорів Форуму
Провідних
Міжнародних
Фінансових Установ
(недержавна
неприбуткова
організація)
Член Спостережної
ради "УніКредит Банк
Чеська республіка",
0 реєстраційний номер
64948242 (UniCredit
Bank Czech republic, ID
64948242)

-

Перший заступник
голови Правління (1
рік)

1967 Вища

0

0

0

0

0

Побережний
Сергій
Миколайович

-

Начальник
Департаменту
нагляду за
нормативноправовою
відповідністю та
фінансового
моніторингу, член
Правління (3 роки)

1964 Вища

28276.00

0

28276.00

0.0022

0.0014

Джакомо
Волпі
(Giacomo
Volpi)

-

Фінансовий
директор, член
Правління (2 роки)

1972 Вища

0

0

0

0

0

0 -

Георгі
Костадінов
Заманов
(Georgi
Kostadinov
Zamanov)

-

Директор з ризиків,
член Правління (2
роки)

1970 Вища

0

0

0

0

0

0 -

Мауро Маскіо
(Mauro
Maschio)

Директор центру
роздрібного бізнесу,
член Правління (2
роки)

1969 Вища

0

0

0

0

0

0 -

Козаченко
Сергій
Олександрови
ч

Директор центру
корпоративного
бізнесу, член
Правління (1,5 року)

1971 Вища

0

0

0

0

0

0 -

Савощенко
Тамара
Юріївна

Директор центру
інформаційних і
телекомунікаційних
технологій та бекофісу, член
Правління (6
місяців)

1967 Вища

0

0

0

0

0

0 -

Голова Ревізійної
комісії (2 роки)

1957 Вища

0

0

0

0

0

0

-

Марко Радіче
(Marco Radice)

0

Звільнено за угодою
сторін від 27.01.2012 р.

Співголова з питань
банкінгу, фінансових

послуг та
корпоративного
управління компанія
"Перно і
Кремонезе/Радіче і
Череда"
Хельмут
Халлер
(Helmut
Haller)

-

член Ревізійної
комісії (2 роки)

1963 Вища

0

0

0

0

0

Член Спостережної
ради АТ "УніКредит
0
Банк Сербія" (UniCredit
Bank Serbia, JSC)

Стефано
Котіні (Stefano Cotini)

член Ревізійної
комісії (2 роки)

1951 Вища

0

0

0

0

0

0 -

У ПАТ "Укрсоцбанк" не існує опціонів з правом придбання посадовими особами акцій
ПАТ "Укрсоцбанк".
Дані про участь посадових осіб емітента в дочірніх / залежних підприємствах
емітента

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

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

Посада
в
емітента

1

2

3

Повне
найменування
дочірнього/
залежного
підприємства

Розмір
частки (паю)
посадової
особи у
статутному
(складеному,
пайовому)
капіталі
дочірнього/
залежного
підприємства
емітента
(грн)

Відсоток,
який
становлять
акції (частка,
пай)
посадової
особи у
статутному
(складеному,
пайовому)
капіталі
дочірнього/
залежного
підприємства

Відсоток
голосів у
вищому органі
дочірнього/
залежного
підприємства
за акціями
(часткою,
паєм), що
належать
посадовій особі,
у загальній
кількості
голосів

Кількість акцій
дочірнього/
залежного
підприємства,
які можуть
бути придбані
посадовою
особою в
результаті
здійснення прав
за належними
їй опціонами
дочірнього/
залежного
підприємства*

4

5

6

7

8

Посадові особи ПАТ "Укрсоцбанк" не є учасниками (акціонерами) дочірніх
підприємств ПАТ "Укрсоцбанк".
Попередні посади, які займали посадові особи Банку:
1. Віллібальд Чернко:
З жовтня 2009 року - член Комітету управління Групи УніКредит і старший віцепрезидент, головний керуючий (голова Правління) УніКредит Банк Австрія АГ.
Жовтень 2009 – голова Правління УніКредіт Банк Австрія АГ,
січень 2009-вересень 2009 - член Правління Банку ХюпоФерайнсбанк, відділ
роздрібного бізнесу,
січень 2008- вересень 2009 – УніКредіт Груп: виконавчий заступник президента,
начальник відділу роздрібночо бізнесу Німеччини та Австрії,
2006-2008 – додатково член Правління Банку ХюпоФерайнсбанк, відділ роздрібного
бізнесу,
2006-2007 - член Правління Банку Австрія Кредітанштальт, відділ роздрібного
бізнесу,
2003-2006 – член Правління Банку Австрія Кредітанштальт, відділ роздрібних та
корпоративних клієнтів/Австрія – управління продажами, активами.
2. Джанні Франко Папа:
З 21.01.2011 - заступник голови Правління УніКредит Банк Австрія АГ, перший
виконавчий віце-президент, начальник центрально-східного підрозділу УніКредит С.п.А.
11.2010 – 15.12.2010 – виконавчий віце-президент, начальник центрально-східного
підрозділу корпоративного та інвестиційного банкінгу УніКредит Банк Австрія АГ;
02.2008 – 11.2010 – перший заступник голови Правління та генеральний менеджер
ПАТ «Укрсоцбанк» (Україна);
з 01.2009 – голова Спостережної ради «УніКредит Лізинг Україна»;
з 04.2008 – 04.2011 - голова Спостережної ради «Ферротрейд»;
04.2007 – 01.2008 – перший заступник голови Правління та генеральний менеджер
УніКредит Словаччина.

3. Массіміліано Фоссаті:
З 2010 – член Правління УніКредит Банк Австрія АГ, директор з ризиків;
2008 – 2010 - член Правління Йапі Креди Банк , директор з ризиків;
2007 – 2008 - член Правління УніКредит Банк Чехія.
4. Гаральд Вертнег:
2008 – 2010 – фінансовий директор ПАТ «Укрсоцбанк» (Україна).
5. Паоло Чедерле:
Виконавчий віце-президент Групи УніКредит, член Спостережних рад І-Фабер С.п.А.,
СІА-ССБ, УніКредит Банк (Росія).
Грудень 2008 р. – керівник підрозділу інформаційно-комунікаційних технологій та
операційних послуг Групи UniCredit,
липень 2007 р. – керівник Департаменту банківського обслуговування,
2005 р. – керівник напрямку глобального постачання Групи UniCredit,
З 2001 р. – головний керуючий I-Faber, компанії-лідера у галузі електронного
постачання і закупок Групи УніКредит,
1996-2001 рр. – обіймав ключові посади у великих консалтингових компаніях і
компаніях, які займаються інформаційно-комунікаційними технологіями: Speed Tecnologie,
KPMG Consulting Group, CommerceNet Italia, Board Audiweb, ONCE.
6. Фабіо Форнаролі:
08.2009 – на теперішній час – начальник підрозділу корпоративних продажів Центру
корпоративного та інвестиційного банкінгу центрально-східного регіону Європи УніКредит
Банк Австрія АГ (Відень, Австрія),
05.2008-07.2009 – начальник відділу розвитку продажів регіонів Чехії та Казахстану
УніКредит Банк Австрія,
08.2006-04.2008 – заступник начальника корпоративного та публічного сектору
Австрії Банк Австрія Кредитанштальт.
7. Доріс Томанек:
З 2010 року – член Ради директорів УніКредит Банк Австрія АГ,
з 2009 – член Спостережної ради бізнес-партнера УніКредит Австрія ГмбХ, член
Спостережної ради бізнес-партнерів в Італії,
з 2008 року – виконавчий віце-президент Групи УніКредит,
з 2006 року – начальник підрозділу управління персоналом в центрально-східному
регіоні Групи УніКредит, начальник підрозділу управління персоналом УніКредит Банк
Австрія АГ.
8. Аліцья Корнашевіч:
З 2010 - член Спостережної ради Банк Пекао СА,
жовтень 2000 – січень 2010 – виконавчий віце-президент УніКредит Груп.
9. Лоренцо Джанотті:
2007-2010 рр. – член Ради директорів з питань приватного банкінгу УніКредит
(Італія),
2000-2007 рр. – член Консультативної ради Фонду "Касса ді Ріспарміо ді Торіно"
(Casa Di Risparmio di Torino - акціонер УніКредит).
10. Тимонькін Борис Владиславович:
З 2001р. - Голова Правління ПАТ "Укрсоцбанк".
11. Граціано Камелі:
Керівник підрозділу роздрібного бізнесу в країнах Центральної-Східної
Європи/заступник керівника підрозділу діяльності у регіоні Центрально-Східної Європи,
відповідальний за роздрібний бізнес. Посада в Групі: Перший віце-президент групи
УніКредит.
12. Побережний Сергій Миколайович:
02.2009 - 01.2012 - начальник Департаменту нагляду за нормативно-правовою
відповідністю та фінансового моніторингу, член Правління
з 2005 року - Заступник голови Правління, член Правління.
13. Джакомо Волпі:
З 2010 року - Фінансовий директор ПАТ "Укрсоцбанк",
з 2009 року - начальник Департаменту стратегії, планування та контролю АКБ
«Укрсоцбанк»,
до 2009 року - «УніКредит» (UniCredit), Центральний Східний відділ, керівник
проекту.

14. Георгі Костадінов Заманов:
З 2010 року - Директор з ризиків Блоку управління ризиками ПАТ "Укрсоцбанк",
з жовтня 2009 року - заступник директора з ризиків АКБ "Укрсоцбанк",
з листопада 2007 року - Директор Блоку управління ризиками, член Правління в
УніКредит Банк Сербія,
з квітня 2007 року - начальник департаменту управління простроченою
заборгованістю в "УніКредит Бульбанк АД".
15. Мауро Маскіо:
З 2010 року - Директор Центру роздрібного бізнесу, член Правління ПАТ
"Укрсоцбанк",
2008-2009 рр. - начальник Департаменту розвитку сегментів та продуктів роздрібного
бізнесу, АКБ "Укрсоцбанк",
2006-2008 рр. - керівник відділу стратегічного планування та економічного нагляду
Банк «БА-КА» (BA-CA).
16. Козаченко Сергій Олександрович:
З травня 2010 року - Директор Центру корпоративного бізнесу, член Правління ПАТ
"Укрсоцбанк",
з липня 2009 року - начальник Департаменту корпоративного бізнесу ПАТ
"Укрсиббанк",
з 2009 року - радник Голови Правління з питань розвитку корпоративного бізнесу
АКІБ «УкрСиббанк»,
до цього обіймав посаду начальника кредитного управління АБ «ІНГ Банк Україна».
17. Савощенко Тамара Юріївна:
З липня 2010 року - введено до складу Правління ПАТ "Укрсоцбанк", на сьогодні
обіймає посаду Директора Центру ІТТ та Бек-офісу, до цього займала посаду Директора
центру Бек-офісу АКБ «Укрсоцбанк».
18. Марко Радіче:
З березня 2010 року - Голова Ревізійної комісії ПАТ "Укрсоцбанк",
2004-2010 - УніКредит Банк Словакія, Братіслава, начальник Служби внутрішнього
аудиту.
19. Хельмут Халлер:
З березня 2010 року - член Ревізійної комісії ПАТ "Укрсоцбанк",
з грудня 2004 - начальник департаменту управління мережі та продаж південносхідного регіону Європи УніКредит Банк Австрія АГ.
20. Стефано Котіні:
З березня 2010 року - член Ревізійної комісії ПАТ "Укрсоцбанк",
2010 - член Ревізійної комісії УніКредит Банк Чеська республіка, Чехія,
2004-2009 – УніКредит Банк Словаччина: директор Департаменту внутрішнього
контролю та аудиту.
Процедури банкрутства до суб'єктів підприємницької діяльності, в яких посадові
особи ПАТ "Укрсоцбанк" - резиденти були засновниками, учасниками чи посадовими
особами, не застосовувалися. Інформація про процедури банкрутства до суб'єктів
підприємницької діяльності, в яких посадові особи ПАТ "Укрсоцбанк" - нерезиденти були
засновниками, учасниками чи посадовими особами, відсутня.
Всі посадові особи ПАТ "Укрсоцбанк" не мають непогашеної судимості за злочини,
вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності.

Розділ VІІІ. Інформація про винагороду членам наглядової ради і
виконавчого органу
Сукупна сума винагороди членів наглядової ради і виконавчого органу (грн)
Наглядова рада

Виконавчий орган

Разом

Вид
виплати

2011

2010

2009

2011

2010

2009

2011

2010

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Основна
заробітна
плата

-

87346.01

-

6090717.85

5178776.35

5059954.27

6090717.85

5266122.36

5059954.27

Премії

-

-

-

1463283.00

1349911.73

4206575.79

1463283.00

1349911.73

4203575.79

Компенсаційні
виплати

-

-

-

-

81832.86

942536.85

-

81832.86

942536.85

Виплати у
натуральній
формі

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Інші виплати
(зазначити)

-

15965.57

-

563813.54

376404.14

547791.61

563813.54

392369.71

547791.61

Усього

-

103311.58

-

8117814.39

6986925.08

10753858.52

8117814.39

7090236.66

10753858.52

Інші виплати включають НПФ, додаткове благо, матеріальну допомогу, страхування і
т.п.

Розділ ІХ. Інформація про засновників, учасників (акціонерів) та власників
істотної участі емітента
Засновниками ПАТ "Укрсоцбанк" були:
1. Головне управлiння державного страхування УРСР (нинi НАСК "Оранта") 00034186;
2. Мiнiстерство торгiвлi УРСР - 00000000;
3. Мiнiстерство легкої промисловостi УРСР - 00000000;
4. Українське республiканське гуртово-роздрiбне об'єднання "Укрювелiрторг" (нинi
ЗАТ "Перлина") - 01553988;
5. Черкаський шовковий комбiнат Мiнлегпрому УРСР (нинi ЗАТ "Черкаський
шовковий комбiнат") - 00306851;
6. Видавництво "Радянська Україна" - 00000000;
7. Українське товариство слiпих - 00021195;
8. Український державний союз об'єднання пiдприємств i органiзацiй побутового
обслуговування населення "Укрсоюзсервiс" - 00017437;
9. Науково-виробниче об'єднання "Муссон" Мiнзв'язку СРСР - 00000000;
10. Головне управлiння торгiвлi виконкому Київської мiської Ради народних депутатiв
- 00000000;
11. Iнститут електрозварювання iм. Є.О. Патона АН УРСР (Iнститут
електрозварювання iм. Є.О. Патона АНУ) - 24938142;
12. Нiкопольський прядильно-нитковий комбiнат Мiнлегпрому УРСР - 00000000;
13. Харкiвське виробниче хутряне об'єднання Мiнлегпрому УРСР - 00000000;
14. Лисичанська фабрика технiчних тканин Мiнлегпрому УРСР (нинi ЗАТ фiрма
"Текстильеластотехнiка") - 00306800;
15. Концерн "Запорiжабразив" Мiнверстатопрому УРСР - 00000000;
16. Донецький полiтехнiчний iнститут Мiнiстерства вищої та середньої спецiальної
освiти (нинi Донецький Нацiональний технiчний унiверситет) - 02070826;
17. Донецьке виробничо-торгiвельне трикотажне об'єднання Мiнлегпрому УРСР 00000000;
18.Асоцiацiя зовнiшньоекономiчного спiвробiтництва по будiвництву i експлуатацiї
пiдприємств "АССЕПiнтер" - 13690973;
19. Колгосп iм. Горького (нинi Колективне с/г пiдприємство iм. Горького) - 03759599.
Станом на 01.01.2012 р. кількість акціонерів ПАТ "Укрсоцбанк" становила 15438 осіб,
із них юридичні особи - 1710, фізичні особи - 13728.
Станом на 01.01.2012 року розміщено та перебувають в обігу 12 700 000 000 акцій, з
яких 12 694 986 050 - прості іменні акції, 5 013 950 - привілейовані іменні акції.
Власники істотної участі емітента станом на 31 грудня звітного року

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

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

1
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Зміни власників істотної участі в ПАТ "Укрсоцбанк" не відбувалися протягом звітного
періоду.

Розділ Х. Інформація про правочини з власниками істотної участі, членами
наглядової ради або членами виконавчого органу, іншими афілійованими
особами
У ході своєї звичайної діяльності Банк надає позики та аванси клієнтам, залучає
депозити та здійснює інші операції з власниками істотної участі, членами Наглядової
ради, членами Правління та іншими афілійованими особами. Детальні умови таких
правочинів є банківською таємницею.
Протягом 2011 року правочини щодо цінних паперів між Банком та власниками
істотної участі, членами Спостережної ради або членами Правління, афілійованими
особами Банку не укладались.

Розділ ХІ. Інформація про судові процеси, процедури досудового
врегулювання спору, виплати штрафних санкцій
Судових процесів, процедур досудового врегулювання спору, які включають вимоги
на суму 10 або більше відсотків сумарних активів, учасником яких виступав ПАТ
"Укрсоцбанк", протягом звітного року не було.
В звітному періоді ПАТ "Укрсоцбанк" було сплачено штрафних санкцій (штраф, пеня,
неустойка) в сумі 907 369,53 грн., в тому числі:
- Пеня за перевищення нормативного терміну проходження платежів по вині банку 281 383.99 грн.;
- Штрафи за порушення правил здійснення валютних операцій - 15 300,00 грн.;
- Штрафи, пені за несвоєчасне перерахування та помилкове визначення суми
податку на прибуток - 436 947,00 грн.;
- Штрафи, пені за несвоєчасне перерахування та помилкове визначення ПДВ - 4
804,00 грн.;
- Штрафи, пені за несвоєчасне перерахування та помилкове визначення сум
обов'язкових нарахувань на заробітну плату, інших податків та обов'язкових платежів - 5
338,23 грн.;
- Інші штрафи, пені, що сплачені за господарськими операціями - 7 714,63 грн.;
- інші - 155 881,68 грн.
Штрафи, що були сплачені дочірніми підприємствами ПАТ "Укрсоцбанк":
1. ТОВ "Укрсоцбуд":
- 16.06.2011р. поставновою (№ 894-КУ) Територіального управління Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку в м. Києві та Київській області на підприємство
було накладено санкції за правопорушення на ринку цінних паперів, а саме санкцію у
вигляді штрафу розміром 1 020 (одна тисяча двадцять гривень). Штраф був сплачений
01.07.2011 р.;
- 16.06.2011р. поставновою (№ 895-КУ) Територіального управління Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку в м. Києві та Київській області на підприємство
було накладено санкції за правопорушення на ринку цінних паперів, а саме санкцію у
вигляді штрафу розміром 1 020 (одна тисяча двадцять гривень). Штраф був сплачений
01.07.2011 р.
2. ТОВ "СІБ КУА "Укрсоц-нерухомість":
- 07.09.2011 р. постановою (№ 745-ДМ) Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку накладено санкції за правопорушення на ринку цінних паперів, а саме
санкцію у вигляді штрафу розміром 3 400 (три тисячі чотириста гривень). Штраф був
сплачений 15 вересня 2011 року.
3. ТОВ "Компанія ПроФІКС":
- За 2011 рік нараховані та сплачені до бюджету за актами перевірки штрафні санкції
в сумі 418 781, 36 грн.

Розділ ХІІ. Політика і практика емітента у сфері корпоративного управління
(для емітентів – акціонерних товариств)
ПАТ "Укрсоцбанк" не має кодексу (принципів, правил) корпоративного управління.
Вищим органом ПАТ "Укрсоцбанк" є Загальні збори акціонерів.
Відповідно до статуту Банку повідомлення про проведення Загальних Зборів
Акціонерів та їх порядок денний надсилається акціонерам, зазначеним в переліку
акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну
систему України, на дату, визначену Спостережною Радою, а у випадках скликання
позачергових Загальних Зборів Акціонерів на вимогу акціонерів згідно із законодавством
України - акціонерами, які цього вимагають. Вказане повідомлення надсилається
акціонерам у письмовій формі рекомендованою поштою або особисто під розписку.
Загальне повідомлення також публікується в одному із офіційних друкованих видань
Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України чи Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку із зазначенням часу і місця проведення зборів, порядку денного та
інших даних відповідно до законодавства України. Повідомлення повинно бути надіслане
та опубліковане, як зазначено вище, а також розміщене на власній веб-сторінці Банку в
мережі Інтернет не менше ніж за 30 (Тридцять) днів до скликання Загальних Зборів
Акціонерів.
Повідомлення про проведення Загальних Зборів та їх порядок денний також
надсилається фондовій біржі, на якій Банк пройшов процедуру лістингу.
Позачергові Загальні Збори Акціонерів скликаються Спостережною Радою з власної
ініціативи, а також на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є
власниками 10 і більше відсотків простих акцій Банку, на вимогу Правління, Ревізійної
Комісії та в інших випадках, передбачених чинним законодавством України, протягом 10
(Десяти) днів з моменту отримання письмової вимоги.
Якщо цього вимагають інтереси Банку, Спостережна Рада має право прийняти
рішення про скликання позачергових Загальних Зборів Акціонерів з письмовим
повідомленням акціонерів про проведення таких зборів та порядок денний не пізніше, ніж
за 15 (П'ятнадцять) днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити
пропозиції до порядку денного.
Загальні збори акціонерів скликаються не рідше 1 (одного) разу на рік.
Будь-який з акціонерів вправі вносити свої письмові пропозиції до порядку денного
Загальних Зборів Акціонерів не пізніше ніж за 20 (Двадцять) днів, а щодо кандидатів до
складу органів Банку  не пізніше ніж за 7 (Сім) днів до дати проведення Загальних Зборів
Акціонерів. Спостережна Рада, а у випадках скликання Загальних Зборів Акціонерів на
вимогу акціонерів згідно із законодавством України - акціонери, які цього вимагають,
приймають рішення про включення пропозицій до порядку денного не пізніше ніж за 15
(П'ятнадцять) днів, а щодо кандидатів до складу органів Банку  не пізніше ніж за 4
(Чотири) дні до дати проведення Загальних Зборів Акціонерів. Пропозиції акціонерів, які
сукупно є власниками 5 (П‘яти) або більше відсотків простих акцій, вносяться до порядку
денного обов'язково. Про зміни у порядку денному Банк повідомляє акціонерів листом, що
надсилається рекомендованою поштою або особисто під розписку не пізніше ніж за 10
(Десять) днів до дати проведення Загальних Зборів Акціонерів. Повідомлення про зміни у
порядку денному Загальних Зборів Акціонерів також надсилається фондовій біржі
(біржам), на якій Банк пройшов процедуру лістингу, та не пізніше ніж за 10 (Десять) днів до
дати проведення Загальних Зборів Акціонерів розміщується на власній веб-сторінці Банку
в мережі Інтернет.
Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати
проведення Загальних зборів Банк повинен надати акціонерам можливість ознайомитися
з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного у порядку,
визначеному рішенням Спостережної ради про скликання Загальних зборів.
Відповідно до ст.37 та ст.78 Закону України "Про акціонерні товариства" матеріали
та проекти рішень з питань порядку денного під час підготовки до Загальних зборів
акціонерів, надаються акціонеру для ознайомлення, на підставі його письмового запиту,
отриманого Правлінням ПАТ «Укрсоцбанк» не пізніше ніж за два робочі дні до дати
ознайомлення. Документи для ознайомлення можуть надаватися як в паперовому так і в
електронному вигляді.

В день проведення Загальних зборів акціонерів документи надаються акціонеру для
ознайомлення в місці їх проведення без попереднього письмового запиту.
На підставі письмової вимоги акціонера, протягом 10 днів з дати її надходження,
Правління ПАТ «Укрсоцбанк» зобов'язане надати акціонеру завірені копії матеріалів та
проектів рішень з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів.
Загальні збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено в повідомленні про
проведення Загальних зборів. Адреса проведення Загальних зборів затверджується
Спостережною радою або акціонерами, за ініціативою яких скликаються Загальні збори, у
рішенні про проведення Загальних зборів. Загальні збори мають кворум за умови
реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60%
голосуючих акцій Банку. Загальні збори тривають до завершення розгляду всіх питань
порядку денного та доведення до відома акціонерів інформації про результати
голосування та прийняті рішення.
У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення
про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів
акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками акцій,
голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна
реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться. Кількість перерв
у ході проведення Загальних зборів не може перевищувати трьох.
Голова Зборів, як правило, послідовно виносить на розгляд питання порядку денного
Загальних зборів в тій послідовності, в якій вони перелічені в повідомленні про
проведення Загальних зборів. Розгляд кожного питання порядку денного, крім обрання
органів Банку, розпочинається з оголошення проекту рішення з цього питання,
підготовленого Спостережною радою (в разі скликання позачергових Загальних зборів на
вимогу акціонерів, якщо після отримання такої вимоги Спостережна рада не прийняла
рішення про скликання позачергових Загальних зборів у встановлений Законом строк, акціонерами, які цього вимагають), та проектів рішень, запропонованих акціонерами.
Після обговорення Голова Зборів послідовно ставить на голосування проекти всіх
рішень з питання порядку денного, що розглядається. Перед початком голосування
акціонерам пояснюється порядок голосування.
В ПАТ "Укрсоцбанк" заочне голосування не проводилося, так як Банк має більше 25
акціонерів.
Кожна одна голосуюча акція надає акціонеру один голос при голосуванні на
Загальних Зборах Акціонерів, крім проведення кумулятивного голосування, яке
застосовується під час обрання персонального складу Спостережної Ради та Ревізійної
Комісії. Рішення Загальних Зборів Акціонерів з питання, винесеного на голосування,
приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у
Загальних Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім
випадків, коли законодавством України встановлено інше.
За підсумками голосування на Загальних Зборах Акціонерів складається протокол
про підсумки голосування. Рішення Загальних Зборів Акціонерів вважається прийнятим з
моменту складення протоколу про підсумки голосування. Підсумки голосування
оголошуються на Загальних Зборах Акціонерів, під час яких проводилося голосування.
Після закриття Загальних Зборів Акціонерів підсумки голосування доводяться до відома
акціонерів протягом 10 (Десяти) робочих днів шляхом їх опублікування в одному із
офіційних друкованих видань Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України чи
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
В 2009 році було проведено річні Загальні збори акціонерів (03 березня 2009 року за
адресою: м. Київ, Бориспільське шосе, 18 км, готельно-ресторанний комплекс „Козацький
Стан‖, конференц-зал, 1-й поверх; кворум 96,54%) та позачергові Загальні збори
акціонерів (28 квітня 2009 року за адресою: м. Київ, Бориспільське шосе, 18 км, готельноресторанний комплекс „Козацький Стан‖, конференц-зал, 1-й поверх; кворум 95,62% від
загальної кількості простих (голосуючих) акцій ПАТ "Укрсоцбанк").
В 2010 році було проведено річні Загальні збори акціонерів (09 березня 2010 року за
адресою: м. Київ, Бориспільське шосе, 18 км, готельно-ресторанний комплекс „Козацький
Стан‖, конференц-зал, 1-й поверх; кворум 96,71% від загальної кількості простих
(голосуючих) акцій ПАТ "Укрсоцбанк").
В 2011 році було проведено річні Загальні збори акціонерів (08 квітня 2011 року за
адресою: м. Київ, Бориспільське шосе, 18 км, готельно-ресторанний комплекс „Козацький

Стан‖, конференц-зал, 1-й поверх; кворум 96,95% від загальної кількості голосуючих акцій
ПАТ «Укрсоцбанк»). Порядок денний річних Загальних зборів акціонерів, які відбулися 08
квітня 2011 року, включав наступні питання:
1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ «Укрсоцбанк» ("за" 99,99288097 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для
участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання
акцій (надалі – голосів) , "проти" - 0,00% голосів, "утримались" - 0,00646461 % голосів,
"недійсні" - 0,00% голосів, "не голосували" - 0,00065442 % голосів);
2. Обрання голови Загальних зборів акціонерів ПАТ «Укрсоцбанк» ("за" 99,99432510 % голосів, "проти" - 0,00 % голосів, "утримались" - 0,00502048 % голосів,
"недійсні" - 0,00% голосів, "не голосували" - 0,00065442 % голосів);
3. Обрання секретаря Загальних зборів акціонерів ПАТ «Укрсоцбанк» ("за" 99,99383971 % голосів, "проти" - 0,00 % голосів, "утримались" - 0,00550587 % голосів,
"недійсні" - 0,00% голосів, "не голосували" - 0,00065442 % голосів);
4. Затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів ПАТ «Укрсоцбанк» ("за" 99,99383971 % голосів, "проти" - 0,00493923 % голосів, "утримались" - 0,00056664 %
голосів, "недійсні" - 0,00% голосів, "не голосували" - 0,00065442 % голосів);
5. Затвердження звіту Правління про виконання основних напрямів діяльності ПАТ
«Укрсоцбанк», запланованих на 2010 рік та основних напрямів діяльності ПАТ
«Укрсоцбанк» на 2011 рік ("за" - 99,69041925 % голосів, "проти" - 0,00 % голосів,
"утримались" - 0,30884508 % голосів, "недійсні" - 0,00% голосів, "не голосували" 0,00073567 % голосів);
6. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії про результати фінансовогосподарської діяльності ПАТ «Укрсоцбанк» за 2010 рік ("за" - 99,68921497 % голосів,
"проти" - 0,00 % голосів, "утримались" - 0,31004936 % голосів, "недійсні" - 0,00% голосів,
"не голосували" - 0,00073567 % голосів);
7. Затвердження звіту Спостережної Ради ПАТ «Укрсоцбанк» за 2010 рік ("за" 99,69002664 % голосів, "проти" - 0,00 % голосів, "утримались" - 0,30923769 % голосів,
"недійсні" - 0,00% голосів, "не голосували" - 0,00073567 % голосів);
8. Затвердження висновків зовнішнього аудитора про результати фінансовогосподарської діяльності ПАТ «Укрсоцбанк» за 2010 рік ("за" - 99,68997865 % голосів,
"проти" - 0,00000006 % голосів, "утримались" - 0,30928562 % голосів, "недійсні" - 0,00 %
голосів, "не голосували" - 0,00073567 % голосів);
9. Затвердження висновків зовнішнього аудитора про консолідовані результати
фінансово-господарської діяльності ПАТ «Укрсоцбанк» за 2010 рік, включаючи його
дочірні підприємства ("за" - 99,68997859 % голосів, "проти" - 0,00000006 % голосів,
"утримались" - 0,30928562 % голосів, "недійсні" - 0,00000006 % голосів, "не голосували" 0,00073567 % голосів);
10. Затвердження фінансового звіту та результатів діяльності ПАТ «Укрсоцбанк» за
2010 рік ("за" - 99,69002673 % голосів, "проти" - 0,00000067 % голосів, "утримались" 0,30923687 % голосів, "недійсні" - 0,00000006 % голосів, "не голосували" - 0,00073567 %
голосів);
11. Затвердження консолідованого фінансового звіту та результатів діяльності ПАТ
«Укрсоцбанк» за 2010 рік, включаючи його дочірні підприємства ("за" - 99,69002733 %
голосів, "проти" - 0,00 % голосів, "утримались" - 0,30923694 % голосів, "недійсні" 0,00000006 % голосів, "не голосували" - 0,00073567 % голосів);
12. Затвердження порядку розподілу прибутку ПАТ «Укрсоцбанк» за 2010 рік та
прийняття рішення про виплату дивідендів ("за" - 99,68222982 % голосів, "проти" 0,00698509 % голосів, "утримались" - 0,31004936 % голосів, "недійсні" - 0,00000006 %
голосів, "не голосували" - 0,00073567 % голосів);
13. Припинення повноважень членів Спостережної Ради ПАТ «Укрсоцбанк» ("за" 99,98844121 % голосів, "проти" - 0,00 % голосів, "утримались" - 0,00048539 % голосів,
"недійсні" - 0,00991843 % голосів, "не голосували" - 0,00115497 % голосів);
14. Затвердження кількісного складу Спостережної Ради ПАТ «Укрсоцбанк» ("за" 99,68870202 % голосів, "проти" - 0,00000081 % голосів, "утримались" - 0,31004936 %
голосів, "недійсні" - 0,00009284 % голосів, "не голосували" - 0,00115497 % голосів);
15. Обрання членів Спостережної Ради ПАТ «Укрсоцбанк» (Ввести до складу
Спостережної ради Банку наступних членів: Джанні Франко Папа (Gianni Franco Papa) кількість голосів отриманих "За" – 12299796356 голосів, Аліцья Корнашевіч (Alicja

Kornasiewicz), - "За" – 12270282830 голосів, Віллібальд Чернко (Willibald Cernko) «За» 12264499113 голосів, Фабіо Форнаролі (Fabio Fornaroli) – «За» - 12264338827 голосів,
Паоло Чедерле (Paolo Cederle) - «За» - 12263903356 голосів, Гаральд Вертнег (Harald
Vertneg) – «За» - 12263897456 голосів, Доріс Томанек (Doris Tomanek) – «За» 12263890456 голосів, Массіміліано Фоссаті (Massimiliano Fossati) – «За» - 12263890456
голосів, Лоренцо Джанотті (Lorenzo Gianotti) – «За» - 12263882194 голосів - усі
представники Унікредит Банк Австрія АГ (UniCredit Bank Austria AG);
16. Обрання голови Спостережної Ради ПАТ «Укрсоцбанк» ("за" - 99,68457542 %
голосів, "проти" - 0,00 % голосів, "утримались" - 0,30923694 % голосів, "недійсні" 0,00009284 % голосів, "не голосували" - 0,00609480 % голосів);
17. Затвердження умов цивільно-правових договорів для укладення з головою та
іншими членами Спостережної Ради ПАТ «Укрсоцбанк». Обрання уповноважених осіб для
підписання цих договорів. Встановлення розміру винагороди голови та інших членів
Спостережної Ради ПАТ «Укрсоцбанк» ("за" - 99,67881146 % голосів, "проти" - 0,00000006
% голосів, "утримались" - 0,31500084 % голосів, "недійсні" - 0,00009284 % голосів, "не
голосували" - 0,00609480 % голосів);
18. Визначення строку повноважень членів Ревізійної комісії ПАТ «Укрсоцбанк» ("за"
- 99,67795110 % голосів, "проти" - 0,00576315 % голосів, "утримались" - 0,31009811 %
голосів, "недійсні" - 0,00009284 % голосів, "не голосували" - 0,00609480 % голосів);
19. Затвердження умов цивільно-правового договору для укладення з членом
Ревізійної комісії ПАТ «Укрсоцбанк». Обрання уповноважених осіб для підписання цього
договору. Встановлення розміру винагороди члена Ревізійної комісії ПАТ «Укрсоцбанк»
("за" - 99,67881146 % голосів, "проти" - 0,30875155 % голосів, "утримались" - 0,00624935 %
голосів, "недійсні" - 0,00009284 % голосів, "не голосували" - 0,00609480 % голосів);
20. Внесення змін до Статуту ПАТ «Укрсоцбанк» шляхом викладення його в новій
редакції ("за" - 98,56943145 % голосів, "проти" - 1,11433155 % голосів, "утримались" 0,31004936 % голосів, "недійсні" - 0,00009284 % голосів, "не голосували" - 0,00609480 %
голосів);
21. Внесення змін до Положення про Правління ПАТ «Укрсоцбанк» шляхом
викладення його в новій редакції ("за" - 98,56943145 % голосів, "проти" - 1,11433155 %
голосів, "утримались" - 0,31004936 % голосів, "недійсні" - 0,00009284 % голосів, "не
голосували" - 0,00609480 % голосів);
22. Внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «Укрсоцбанк»
шляхом викладення його в новій редакції ("за" - 98,57024393 % голосів, "проти" 1,11433155 % голосів, "утримались" - 0,30923688 % голосів, "недійсні" - 0,00009284 %
голосів, "не голосували" - 0,00609480 % голосів);
23. Внесення змін до Положення про Спостережну Раду ПАТ «Укрсоцбанк» шляхом
викладення його в новій редакції ("за" - 98,57019519 % голосів, "проти" - 1,11433155 %
голосів, "утримались" - 0,30928562 % голосів, "недійсні" - 0,00009284 % голосів, "не
голосували" - 0,00609480 % голосів);
24. Внесення змін до Положення про Ревізійну комісію ПАТ «Укрсоцбанк» шляхом
викладення його в новій редакції ("за" - 98,56943145 % голосів, "проти" - 1,11433155 %
голосів, "утримались" - 0,31004936 % голосів, "недійсні" - 0,00009284 % голосів, "не
голосували" - 0,00609480 % голосів).
Нагляд з боку контролюючих органів та акціонерів за реєстрацією акціонерів,
проведенням річних Загальних зборів акціонерів, які відбулися 08 квітня 2011 року, та
підбиттям підсумків не здійснювався.
Реєстрацію акціонерів проводила Реєстраційна комісія, склад якої був затвреджений
рішенням Спостережної ради Банку (протокол №1 від 07.02.2011р.).
Голосування на річних Загальних зборів акціонерів, які відбулися 08 квітня 2011
року, здійснювалося бюлетенями.
Члени Правління та інші запрошені посадові особи, які не є акціонерами Банку, а
також представники аудитора Банку мають право брати участь у Загальних зборах без
права голосу.
На останніх річних Загальних зборів акціонерів, які відбулися 08 квітня 2011 року,
були присутні Голова Спостережної ради Чернко Віллібальд і член Спостережної ради
Чедерле Паоло; Голова Ревізійної комісії Радіче Марко; голова Правління Тимонькін Б.В.;
члени Правління: Камелі Граціано, Заманов Георгі Костадінов, Волпі Джакомо, Маскіо
Мауро, Побережний С.М.

Спостережна Рада - колегіальний орган управління, який здійснює захист прав
акціонерів Банку і в межах компетенції, визначеної Статутом та законодавством України,
контролює та регулює діяльність Правління. Спостережна Рада обирається строком на 3
(Три) роки з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність, та/або з числа юридичних
осіб. Фізичні та юридичні особи, що обираються до складу Спостережної Ради, мають
бути акціонерами Банку або їх представниками.
Кількісний склад Спостережної Ради встановлюється Загальними Зборами
Акціонерів, але в будь-якому випадку кількість таких членів не може бути менша за 3
(Трьох) та більша за 9 (Дев‗ять).
Голова та члени Спостережної Ради обираються Загальними Зборами Акціонерів.
Спостережна Рада має право обирати зі свого складу Заступника Голови Спостережної
Ради.
Комітети у складі Спостережної ради Банку відсутні.
Кількість проведених засідань Спостережної ради:
у 2009 році - 4 засідання;
у 2010 році - 10 засідань, з яких 6 у письмовій формі без проведення засідання
(―шляхом опитування‖);
у 2011 році - 15 засідань, з яких 5 у письмовій формі без проведення засідання
(―шляхом опитування‖).
Відповідно до Положення про Спостережну раду Публічного акціонерного
товариства "Укрсоцбанк" члени Спостережної ради зобов‘язані зберігати комерційну та
банківську таємницю, а також інформацію, яка стала відома їм під час виконання функцій
членів Спостережної ради; члени Спостережної ради несуть цивільно-правову
відповідальність перед Банком за збитки, завдані їх винними діями (або бездіяльністю), та
дисциплінарну відповідальність згідно із законом.
Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень
членів Спостережної ради та одночасне обрання нових членів у будь-який час та у будьякому випадку, якщо це не суперечить чинному законодавству України.
Без рішення Загальних зборів повноваження члена Спостережної ради
припиняються:
1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Банку за два тижні;
2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Спостережної ради у зв‘язку із
тимчасовою непрацездатністю за станом здоров'я, що підтверджується відповідними
документами, протягом більше шести місяців;
3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до
покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Спостережної ради;
4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно
відсутнім, померлим;
5) у разі обрання Загальними Зборами нового складу Спостережної Ради;
6) в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.
Голова та члени Спостережної ради самостійно знайомляться зі своїми правами та
обов'язками.
У ПАТ "Укрсоцбанк" відділ формування статутного капіталу та роботи з акціонерами
Банку управління загально-правової підтримки юридичного департаменту відповідає за
роботу з акціонерами.
Основними функціями відділу формування статутного капіталу та роботи з
акціонерами Банку є:
- супроводження формування статутного капіталу Банку відповідно до вимог чинного
законодавства України;
- конструювання емісії акцій Банку, планування та розробка умов їх первинного
розміщення, організаційне супроводження розміщення акцій Банку серед акціонерів та
інвесторів;
- формування пакетів документів для подання їх до Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку України (надалі – «НКЦПФР») з метою реєстрації проспекту
емісії акцій, випуску акцій та звіту про розміщення акцій. Взаємодія з НКЦПФР при
опрацюванні зазначених питань;
- формування пакету документів для подання їх до Національного Банку України
(надалі – «НБУ») з метою погодження змін до Статуту Банку, пов‘язаних із збільшенням

розміру статутного капіталу Банку. Взаємодія з НБУ при опрацюванні зазначеного
питання;
- взаємодія з депозитарієм з питань депозитарного обслуговування Банку як
емітента акцій;
- консультування акціонерів з питань купівлі-продажу акцій Банку при здійсненні їх
розміщення та взаємодії зі зберігачем цінних паперів;
- опрацювання внутрішніх нормативних документів Банку щодо розміщення, продажу
та викупу акцій Банку;
- моніторинг законодавчої, нормативно-правової та інформаційної бази щодо
порядку формування статутного капіталу та взаємовідносин з акціонерами Банку;
- виконання операцій з викупу акцій Банку та продажу викуплених акцій відповідно до
рішень органів управління Банку;
- отримання на відповідні необхідні дати від депозитарію зведеного облікового
реєстру власників акцій Банку з метою:
а) складання звітності про двадцять найбільших акціонерів Банку (форма № 670),
б) аналізу структури акціонерного капіталу, формування аналітично-інформаційних
матеріалів з цього питання,
в) отримання переліку акціонерів, які мають право на отримання дивідендів,
г) отримання переліку осіб, які мають право на отримання інформації про скликання
Загальних зборів акціонерів,
д) отримання переліку осіб, які мають право на участь у Загальних зборах
акціонерів,
е) розрахунку переважного права акціонерів на придбання акцій при їх приватному
розміщенні;
- виконання функцій, покладених на Банк, як емітента акцій, щодо дотримання прав
акціонерів на вільне розпорядження належними їм акціями, отримання дивідендів, участь
в управлінні, своєчасне та регулярне отримання інформації про діяльність Банку;
- своєчасне виявлення та попередження конфліктних ситуацій у взаємовідносинах з
акціонерами, інформування щодо таких ситуацій керівництва Банку;
- організація підготовки та проведення Загальних зборів акціонерів у відповідності з
вимогами чинного законодавства України, статуту та внутрішніх нормативних документів
Банку;
- здійснення заходів щодо нарахування дивідендів акціонерам Банку;
- забезпечення процедури розкриття Банком, як емітентом, інформації про діяльність
на фондовому ринку відповідно до вимог чинного законодавства, тощо.
Особа, що відповідає за роботу з акціонерами, - Рубанко Олена Олексіївна, тел.
(044) 205-45-46/48, адреса електронної пошти: Olena.Rubanko@unicredit.ua.
Виконавчим органом Банку є Правління, що здійснює управління поточною
діяльністю Банку, формування фондів, необхідних для статутної діяльності Банку, та несе
відповідальність за ефективність роботи Банку згідно з принципами та порядком,
встановленими Статутом Банку, рішеннями Загальних Зборів Акціонерів і Спостережної
Ради, та діє на підставі Положення про Правління, що затверджуються Загальними
Зборами Акціонерів Банку. Члени Правління обираються в кількості від 3 (трьох) до 9
(дев‗яти) членів. Кількість членів Правління визначається Спостережною радою на
підставі пропозицій Голови Правління та Першого Заступника Голови Правління.
Спостережна рада обирає та відкликає повноваження членів Правління. До складу
Правління входять Голова, Перший заступник, Фінансовий директор та інші члени
Правління.
Засідання Правління проводяться в міру необхідності, але принаймні 1 (Один) раз на
місяць. На засіданнях головує Голова Правління або член Правління обраний для
головування на такому засіданні.
Спостережна рада встановлює порядок контролю фінансового-господарського стану
Банку, з цією метою на її розгляд щоквартально або по мірі необхідності відповідальним
підрозділом подається інформація щодо її поточного стану.
У відповідності до Статуту ПАТ «Укрсоцбанк», затвердженого рішенням Загальних
зборів акціонерів ПАТ „Укрсоцбанк‖ від 08.04.2011 року, протокол № 1 до органів контролю
за фінансово-господарською діяльністю Банку відносяться:
1. Ревізійна комісія Банку:

Контроль за фінансово-господарською діяльністю Банку здійснюється Ревізійною
Комісією, яка обирається Загальними Зборами Акціонерів з числа фізичних осіб, які мають
повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб. Фізичні та юридичні особи, що
обираються до складу Ревізійної Комісії, мають бути акціонерами Банку або їх
представниками. Ревізійна Комісія підзвітна Загальним Зборам Акціонерів Банку та
складається з принаймні 3 (Трьох) осіб. Голова Ревізійної Комісії обирається Загальними
Зборами Акціонерів з поміж членів Ревізійної Комісії.
Ревізійна Комісія:
1. контролює дотримання Банком чинного законодавства України і чинних
нормативно-правових актів Національного банку України;
2. розглядає звіти внутрішніх і зовнішніх аудиторів та готує відповідні пропозиції
Загальним Зборам Акціонерів;
3. вносить на розгляд Загальних Зборів Акціонерів або Спостережної Ради
пропозиції щодо будь-яких питань, віднесених до компетенції Ревізійної Комісії, які
стосуються фінансової безпеки і стабільності Банку та захисту інтересів клієнтів;
4. готує висновки до звітів і балансів Банку.
Ревізійна Комісія здійснює перевірки фінансово-господарської діяльності Банку за
результатами фінансового року, а також за власною ініціативою, за дорученням Загальних
Зборів Акціонерів, Спостережної Ради або на вимогу акціонерів, які володіють у сукупності
більше ніж 10 (Десятьма) відсотками голосів. За результатами ревізії Ревізійна Комісія
має право вимагати скликання позачергових Загальних Зборів Акціонерів, Спостережної
Ради чи Правління.
Ревізійна Комісія доповідає про результати ревізій та перевірок Загальним Зборам
Акціонерів чи Спостережній Раді.
2. Внутрішній аудит Банку:
Органом оперативного контролю Спостережної Ради є служба внутрішнього аудиту.
Служба внутрішнього аудиту виконує такі функції:
1. здійснює нагляд за поточною діяльністю Банку;
2. контролює дотримання законів України, нормативно-правових актів Національного
банку України та рішень органів управління Банку;
3. перевіряє результати поточної фінансової діяльності Банку;
4. аналізує інформацію та відомості про діяльність Банку, професійну діяльність її
працівників, випадки перевищення повноважень посадовими особами Банку;
5. надає Спостережній Раді висновки та пропозиції за результатами перевірок;
6. здійснює інші функції, пов'язані з наглядом та контролем за діяльністю Банку.
Служба внутрішнього аудиту підпорядковується Спостережній Раді та звітує перед
нею. Служба внутрішнього аудиту діє на підставі Положення про Службу внутрішнього
аудиту.
У Банку створено Ревізійну комісію, до складу якої увійшли наступні члени, що
обрані річними Загальними зборами акціонерів 9 березня 2010 року:
1. Марко Радіче (Marco Radice) - Голова Ревізійної комісії (2004-2010 - УніКредит
Банк Словакія, Братіслава, начальник Служби внутрішнього аудиту);
2. Стефано Котіні (Stefano Cotini) - член Ревізійної комісії (з грудня 2004 - начальник
департаменту управління мережі та продаж південно-східного регіону Європи УніКредит
Банк Австрія АГ);
3. Хельмут Халлер (Helmut Haller) - член Ревізійної комісії (2010 - член Ревізійної
комісії УніКредит Банк Чеська республіка, Чехія, 2004-2009 – УніКредит Банк Словаччина:
директор Департаменту внутрішнього контролю та аудиту).
Відповідно до Положення про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства
"Укрсоцбанк" Ревізійна комісія здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності
Банку за дорученням Загальних зборів, або Спостережної ради Банку, або за вимогою
акціонера(рів) Банку, який(які) у сукупності володіють більше ніж 10% голосів, або за
ініціативою Ревізійної комісії. Ревізійна комісія може залучати внутрішніх та зовнішніх
експертів та аудиторів для виконання їх функцій. Ревізійна комісія перевіряє відповідність
діяльності Банку основним напрямкам діяльності Банку, визначеним Загальними зборами,
іншим рішенням Загальних зборів та Спостережної ради Банку, чинному законодавству
України, включаючи Закон України «Про банки та банківську діяльність», Закон України
«Про акціонерні товариства» та нормативно-правові акти Національного банку України,
Статуту Банку. За результатами аналізу всіх показників фінансової діяльності Банку

Ревізійна комісія, як правило, виносить відповідні рішення, що оформлюються
протоколами, а також надає відповідні доручення Службі внутрішнього аудиту,
Спостережній раді, Правлінню або виносить відповідні питання на розгляд Загальних
зборів акціонерів.
Ревізійна комісія звітує перед Загальними зборами та Спостережною радою Банку за
результатами своїх перевірок та ревізій, так само як за аналізом проміжної та річної
фінансової звітності.
На запит акціонерів Банк надає для ознайомлення протоколи засідань Ревізійної
комісії Банку.
Метою діяльності Служби внутрішнього аудиту ПАТ «Укрсоцбанк» є захист інтересів
акціонерів Банку і його клієнтів шляхом контролю за дотриманням працівниками
підрозділів Головного офісу та установ Банку законодавства, нормативних актів і
посадових інструкцій, надання незалежної оцінки рівня ризику при проведенні операцій та
рекомендацій щодо порядку дій, спрямованих на його мінімізацію, сприяння збереженню
активів та ефективного використання ресурсів Банку, підвищення ефективності системи
внутрішнього контролю, забезпечення контролю щодо чіткого виконання розпоряджень
органів управління банку по питаннях, що знаходяться в компетенції Служби внутрішнього
аудиту, визначення стану та достовірності обліку в Банку.
Діяльність Служби внутрішнього аудиту спрямовується на вирішення таких основних
завдань:
1. контроль за функціонуванням та ефективністю системи внутрішнього контролю
шляхом проведення періодичних аудиторських перевірок. Надання рекомендацій, які
базуються на результатах проведених аудиторських перевірок, враховуючи потенційний
ризик оперативного та/або правового характеру, ризик пов‘язаний із дотриманням
внутрішніх правил та зовнішніх положень, ризик потенційного конфлікту інтересів, ризик
пов‘язаний з шахрайством, змовою працівників Банку або операційний ризик в результаті
технічних помилок, недоліків в організації роботи;
2. перевірка виконання аудиторських перевірок, визначених річним планом аудиту та
операційними планами внутрішнього аудиту, також як і спеціальні перевірки, що
виконуються виключно на завдання Спостережної Ради, Ревізійної Комісії, а також Голови
Правління/ Першого Заступника Голови Правління/Правління Банку з наступним
повідомленням та узгодженням зі Спостережною Радою Банку у разі зміни плану робіт;
3. контроль за виконанням операцій різними підрозділами/дочірніми компаніями
Банку; за ризиками притаманними цим підрозділам/дочірнім компаніям; за дотриманням
внутрішніх положень та відповідних обмежень, а також проведення перевірок
правильності та ефективності використання інформації;
4. перевірка надійності інформаційних систем, включаючи системи автоматичної
обробки даних і системи обробки звітних даних;
5. моніторинг усунення виявлених недоліків та порушень;
6. виявлення сфер потенційних збитків для Банку, сприятливих умов для
шахрайства, зловживань і незаконного присвоєння коштів Банку та його клієнтів;
7. з'ясування, в межах своїх повноважень, причин порушень і запобігання майбутнім
порушенням у системі внутрішнього контролю, а також попередження випадків
виникнення ризиків, притаманних банківській діяльності;
8. складання річного плану аудиту, який узгоджується з Внутрішнім Аудитом Групи
Банка Австрія, затверджується Спостережною Радою після його обговорення з
Правлінням Банку та попереднього затвердження Ревізійною комісією Банку;
9. надання рекомендацій структурним підрозділам банку у процесі планування, на
стадії розроблення і впровадження нових продуктів, процесів, систем;
10. створення та оновлення повноцінної методологічної бази, стандартизація
аудиторських процедур та уніфікація робочих документів і матеріалів перевірок;
11. в обов'язок Служби внутрішнього аудиту входить також, в межах її компетенції,
надання даних або інформації на запит інших організацій (органів контролю, зовнішніх
аудиторів, Внутрішнього Аудиту Групи Банка Австрія та Внутрішнього Аудиту УніКредит
Групи, за дорученням Спостережної Ради, Ревізійної Комісії або Голови Правління
/Правління Банку - у зв'язку з розслідуваннями та скаргами клієнтів, третіх сторін),
координація контактів із зовнішніми аудиторами, державними органами контролю та
службою банківського нагляду Національного банку України, Внутрішнім Аудитом Групи
Банка Австрія та Внутрішнім Аудитом УніКредит Групи, а також підготовка періодичних

звітів по проведених аудитах відповідно до вимог зовнішніх органів контролю та
внутрішніх правил і Стандартів Групи;
12. координація дій структурних підрозділів Головного офісу Банку при підготовці
необхідної інформації під час проведення зовнішнього аудиту;
13. надання керівництву Банку (згідно повноважень) обґрунтованих пропозицій
стосовно розробки системи оцінки ризиків, вдосконалення системи внутрішнього контролю
банку, внутрішніх положень, посадових інструкцій з метою мінімізації ризиків, притаманних
банківській системі;
14. виявлення фактів здійснення підрозділами Головного офісу та установами Банку
ризикових операцій, порушення банківського законодавства та нормативно-правових актів
Національного банку України та Банку, встановлення осіб, відповідальних за порушення,
надання висновків і пропозицій Спостережній раді Банку, та відповідне інформування
Правління Банку;
15. виконання інших завдань, відповідно до чинного законодавства України, в тому
числі нормативних документів Національного банку України та внутрішніх нормативних
документів Банку.
Служба внутрішнього аудиту є самостійним структурним підрозділом Банку, який
створюється за рішенням Спостережної ради Банку і підпорядковується безпосередньо
Спостережній раді Банку. Для більш чіткої взаємодії із Спостережною Радою Банку
Служба внутрішнього аудиту здійснює зв‘язок з нею через Ревізійну комісію. Функції та
права Ревізійної комісії визначаються Статутом Банку та Положенням про Ревізійну
комісію Банку.
Служба внутрішнього аудиту є органом оперативного контролю Спостережної ради
Банку, який здійснює незалежну перевірку та оцінку адекватності та ефективності системи
внутрішнього контролю та якості виконання співробітниками Банку своїх обов‘язків. Також
Служба внутрішнього аудиту взаємодіє із Правлінням Банку, зокрема періодично
інформує щодо результатів діяльності аудиту.
Орган Банку, що здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності Банку у
звітному році - Ревізійна комісія.
Ревізійна комісія обирається Загальними зборами акціонерів Банку, з метою
здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю Банку. Функції Ревізійної
комісії визначено Статутом Банку.
Ревізійна комісія здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Банку за
дорученням Загальних зборів, або Спостережної ради Банку, або за вимогою
акціонера(рів) Банку, який(які) у сукупності володіють більше ніж 10% голосів, або за
ініціативою Ревізійної комісії. Ревізійна комісія може залучати внутрішніх та зовнішніх
експертів та аудиторів для виконання їх функцій.
Ревізійна комісія перевіряє відповідність діяльності Банку основним напрямкам
діяльності Банку, визначеним Загальними зборами, іншим рішенням Загальних зборів та
Спостережної ради Банку, чинному законодавству України, включаючи Закон України
«Про банки та банківську діяльність», Закон України «Про акціонерні товариства» та
нормативно-правові акти Національного банку України, Статуту Банку.
Ревізійна комісія звітує перед Загальними зборами та Спостережною радою Банку за
результатами своїх перевірок та ревізій, так само як за аналізом проміжної та річної
фінансової звітності. Загальні збори не мають права затверджувати фінансовий звіт Банку
без висновку Ревізійної комісії.
Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів
та вимагати скликання позачергових Загальних зборів акціонерів або засідання
Спостережної ради та Правління, у тому числі у разі виявлення серйозних порушень та
зловживань з боку посадових осіб Банку.
Статутом ПАТ "Укрсоцбанк" не передбачено створення інших органів Банку.
Рішенням начальника Департаменту банківської організації та методології від 24
березня 2010 року затверджено Положення про порядок використання інсайдерської
інформації АКБ "Укрсоцбанк", що визначає загальний порядок використання інсайдерської
інформації Банку і застосовується у сфері діяльності Банку, що регулюється
законодавством України про ринок цінних паперів.
Відповідно до статуту ПАТ "Укрсоцбанк" рішення Правління про вчинення правочину,
якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом (включаючи майнові
права, активи та бізнес будь-якого виду тощо), перевищує 500000 (П'ятсот тисяч) Євро

(або еквівалент в іншій валюті) набуває чинності за умови та з моменту прийняття
Спостережною радою рішення про його погодження. Існуюче обмеження не
застосовується до банківських операцій, що здійснюються Банком.
Протягом 2011 року було погоджено Спостережною радою Банку 10 правочинів,
ринкова вартість яких перевищувала 500000 (П'ятсот тисяч) Євро (або еквівалент в іншій
валюті). В основному дані правочини стосувалися рішення завдань технічного характеру
діяльності Банку.
Відповідно до статуту ПАТ "Укрсоцбанк" прийняття рішення про вчинення правочину,
щодо якого є заінтересованість, крім випадків, встановлених чинним законодавством
України, або про заборонену його вчинення віднесено до компетенції Спостережної ради.
Відповідно до Положення про Правління члени Правління Банку зобов'язані інформувати
Правління та Спостережну раду про наявність власної заінтересованості у вчиненні
Банком правочину протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту виникнення такої
заінтересованості; інформувати Правління та Спостережну раду про наявність у інших
осіб заінтересованості у вчиненні Банком правочину протягом 3 (трьох) робочих днів з
моменту, коли членові Правління стало відомо про наявність такої заінтересованості;
дотримуватися встановлених у Банку правил та процедур щодо укладання правочинів,
щодо вчинення яких є заінтересованість.
Крім того, відповідно до статуту Банку прийняття рішення про вчинення правочину,
щодо якого є заінтересованість, крім випадків, встановлених чинним законодавством
України, якщо більшість членів Спостережної ради є особами, заінтересованими у
вчиненні такого правочину, віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів.
Крім того, в Банку розроблено Положення ПАТ Укрсоцбанк про конфлікт інтересів,
що затверджено 26 травня 2011 року. Також Банк у своїй діяльності керується наступними
документами УніКредит Груп:
- Політика Групи "Конфлікт інтересів", затверджена Правлінням 28.09.2010;
- Керівні засади Групи Унікредит "Конфлікт інтересів", затверджені Правлінням
19.07.2010.
У статуті Банку відсутні положення щодо обов'язкового викупу акцій.
Станом на 01.01.12 року у ПАТ "Укрсоцбанк" діють наступні документи, що
стосуються повноважень органів Банку та відносин з акціонерами:
1. Положення про Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства
"Укрсоцбанк" (чинна редакція від 08 квітня 2011 р., прийнята річними Загальними зборами
акціонерів ПАТ "Укрсоцбанк" (протокол № 1 від 08 квітня 2011 року);
2. Положення про Правління Публічного акціонерного товариства "Укрсоцбанк"
(чинна редакція від 08 квітня 2011 р., прийнята річними Загальними зборами акціонерів
ПАТ "Укрсоцбанк" (протокол № 1 від 08 квітня 2011 року);
3. Положення про Спостережну раду Публічного акціонерного товариства
"Укрсоцбанк" (чинна редакція від 08 квітня 2011 р., прийнята річними Загальними зборами
акціонерів ПАТ "Укрсоцбанк" (протокол № 1 від 08 квітня 2011 року);
4. Положення про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства
"Укрсоцбанк" (чинна редакція від 08 квітня 2011 р., прийнята річними Загальними зборами
акціонерів ПАТ "Укрсоцбанк" (протокол № 1 від 08 квітня 2011 року).
Акціонери Банку можуть отримувати інформацію про діяльність Банку з веб-сайту
Банку (адреса: http://www.unicredit.com.ua/), на підставі письмового звернення з проханням
на ознайомлення/отримання інформації про діяльність Банку. Відповідно до статуту Банк
публікує квартальні баланси, а також звіти про прибутки (збитки) в газеті "Урядовий кур'єр"
чи "Голос України" протягом місяця, наступного за звітним кварталом. Банк публікує річну
фінансову звітність, підтверджену аудитором, не пізніше 1 червня наступного за звітним
року в газеті "Урядовий кур'єр" чи "Голос України".
Також відповідно до чинного законодавства Банк розміщує в Електронній системі
комплексного розкриття інформації (ЕСКРІН) особливу та регулярну (квартальну та річну)
інформацію, та публікує дану інформацію в одному з офіційних друкованих видань
Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України або Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку.
Відповідальним за ведення протоколів засідань Правління, Загальних зборів
акціонерів, Спостережної ради, їх належне зберігання та підготовку витягів є секретар
засідання, призначений відповідним зазначеним органом. Відповідно до номенклатури

справ протоколи загальних зборів, засідань Спостережної ради та засідань Правління
зберігаються постійно.
ПАТ "Укрсоцбанк" протягом звітного року не користувався платними послугами у
сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту.

Розділ ХІІІ. Інформація про цінні папери емітента
Акції прості іменні випущені в бездокументарній формі. Номінальна вартість однієї
простої акції складає 0,10 грн. В обігу перебуває 12 694 986 050 штук простих іменних
акцій, у процесі розміщення прості іменні акції не перебувають. ПАТ "Укрсоцбанк" не
випускав конвертовані акції та опціони з правом купівлі акцій банку.
Випуск простих іменних акцій ПАТ "Укрсоцбанк" зареєстровано Державною комісією
з цінних паперів та фондового ринку, Свідоцтво № 80/1/09 від 25.03.2009 року.
Відповідно до Статуту ПАТ "Укрсоцбанк" кожна проста акція надає її власнику –
акціонеру однакову сукупність прав, включаючи права:
1. брати участь в управлінні справами ПАТ "Укрсоцбанк", за винятком випадків,
передбачених чинним законодавством України;
2. брати участь у розподілі прибутку ПАТ "Укрсоцбанк" та одержувати дивіденди
відповідно до Статуту та чинного законодавства України;
3. користуватися переважним правом на придбання додатково випущених простих
акцій ПАТ "Укрсоцбанк" у випадку закритого (приватного) їх розміщення в порядку,
визначеному законодавством України, Статутом та рішеннями відповідних органів
управління ПАТ "Укрсоцбанк";
4. здійснювати відчуження акцій ПАТ "Укрсоцбанк" в порядку, встановленому
чинним законодавством України;
5. одержувати від органів управління ПАТ "Укрсоцбанк" інформацію про його
діяльність у відповідності до порядку, встановленого чинним законодавством України та
Статутом;
6. отримати частину майна ПАТ "Укрсоцбанк" або його вартості у випадку його
ліквідації пропорційно вартості належних їм акцій у відповідності до порядку,
встановленого чинним законодавством України;
7. здійснювати інші права, що передбачені чинним законодавством України.
Акції привілейовані іменні випущені в бездокументарній формі. Номінальна вартість
однієї привілейованої акції складає 0,10 грн. В обігу перебуває 5 013 950 штук
привілейованих акцій, у процесі розміщення привілейовані акції не перебувають. ПАТ
"Укрсоцбанк" не випускав конвертовані акції.
Випуск привілейованих іменних акцій ПАТ "Укрсоцбанк" зареєстровано Державною
комісією з цінних паперів та фондового ринку, Свідоцтво № 461/1/98 від 27.08.1998 року.
Відповідно до Статуту ПАТ "Укрсоцбанк" кожною привілейованою акцією її власнику
– акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права:
1. одержувати дивіденди відповідно до Статуту та чинного законодавства України.
Кожна привілейована іменна акція дає держателю право на одержання щорічних
дивідендів в розмірі 5 (п‘яти) відсотків номінальної вартості;
2. користуватися переважним правом на придбання додатково розміщуваних ПАТ
"Укрсоцбанк" привілейованих акцій в порядку, визначеному законодавством України,
Статутом та рішеннями відповідних органів управління ПАТ "Укрсоцбанк";
3. здійснювати відчуження акцій ПАТ "Укрсоцбанк" в порядку, встановленому чинним
законодавством України;
4. одержувати від органів управління ПАТ "Укрсоцбанк" інформацію про його
діяльність у відповідності до порядку, встановленого чинним законодавством України та
Статутом;
5. отримати ліквідаційну вартість належних їм привілейованих акцій у випадку
ліквідації ПАТ "Укрсоцбанк" в порядку та на умовах, визначених законодавством України
та Статутом. Виплата ліквідаційної вартості привілейованих акцій здійснюється в
черговості, встановленій чинним законодавством України;
6. голосувати під час вирішення Загальними Зборами Акціонерів з таких питань:
6.1. припинення ПАТ "Укрсоцбанк", що передбачає конвертацію привілейованих
акцій цього класу у привілейовані акції іншого класу, прості акції або інші цінні папери;
6.2. внесення змін до статуту ПАТ "Укрсоцбанк", що передбачають обмеження прав
акціонерів - власників цього класу привілейованих акцій;
6.3. внесення змін до статуту ПАТ "Укрсоцбанк", що передбачають розміщення
нового класу привілейованих акцій, власники яких матимуть перевагу щодо черговості
отримання дивідендів чи виплат у разі ліквідації ПАТ "Укрсоцбанк", або збільшення обсягу

прав акціонерів - власників розміщених класів привілейованих акцій, які мають перевагу
щодо черговості отримання дивідендів чи виплат у разі ліквідації ПАТ "Укрсоцбанк".
Станом на кінець звітного періоду ПАТ "Укрсоцбанк" не здійснював емісію акцій і
тому жодна акція не перебуває у процесі розміщення.
Загальними зборами акціонерів ПАТ "Укрсоцбанк", що відбулися 08 квітня 2011 року,
рішення про додатковий випуск акцій у наступному звітному році до порядку денного не
включалося.
Протягом звітного року ПАТ "Укрсоцбанк" не здійснював викуп власних акцій та ПАТ
"Укрсоцбанк" не було прийнято рішення про викуп акцій у наступному періоді.
Протягом звітного року рішення про анулювання, консолідацію чи дроблення акцій
ПАТ "Укрсоцбанк" не приймалося.
Станом на 01.01.12 р. в обігу знаходяться облігації Серії D: облігації процентні
іменні, випущені в бездокументарній формі, код ISIN UA4000003834. Свідоцтво про
реєстрацію випуску облігацій серії D № 16/2/07 від 26.01.2007 видане Державною комісією
з цінних паперів та фондового ринку. Випущено 500 000 штук облігацій серії D
номінальною вартістю 1000,00 грн за кожну, загальна номінальна вартість складає 500
000 000 грн.
Відосткова ставка за даними облігаціями ПАТ "Укрсоцбанк" складає 12,5 %. Кожен
процентний перiод складає 91 календарний день. Виплата процентного доходу
здiйснюється протягом 1 (одного) робочого дня з визначеної дати.
Права, що надаються власникам облігацій:
- права на отримання номінальної вартості облігацій при настанні строку їх
погашення;
- права на надання облігацій Емітенту для їх викупу за номінальною вартістю;
- права на отримання відсоткового доходу у вигляді нарахованих відсотків на
номінальну вартість облігацій після кожного відсоткового періоду;
- права на здійснення інших операцій, що не суперечать чинному законодавству та
умовам випуску.
Кредитний рейтинг облігацій цього випуску встановлений 02 січня 2007 року
міжнародним рейтинговим агентством «Moody‘s Investors Service» за національною
шкалою на рівні Аа1.ua., за міжнародною шкалою на рівні Ba1.
Погашення облігацій здійснюється власнику облігацій з урахуванням діючого
законодавства України та умов випуску.
На підставі зведеного облікового реєстру Емітент розраховує суми погашення
облігацій для кожного власника та виплачує власникам облігацій належні їм суми згідно з
вимогами діючого законодавства та умовами випуску.
Для пред‘явлення облігацій до погашення власники облігацій переводять належні їм
облігації з особистих рахунків у цінних паперах на рахунок Емітента в депозитарії ПрАТ
„ВДЦП‖ з 9 години до 13 години дати погашення.
Погашення облігацій здійснюється у національній валюті України – гривні.
Умовами емісії дострокове погашення облігацій не передбачено.
Виплата відсоткового доходу здійснюється Емітентом в національній валюті України
(гривні) на підставі зведеного облікового реєстру власників облігацій, який складається на
момент закінчення операційного дня, що передує дню виплати відсоткового доходу та
надається депозитарієм ПрАТ „ВДЦП‖ на дату виплати доходу. Виплата відсоткового
доходу власнику - юридичній особі здійснюється на її банківський рахунок, виплата
відсоткового доходу власнику - фізичній особі здійснюється на її поточний рахунок або
готівкою через касу ПАТ „Укрсоцбанк‖ 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29.
Облігації не конвертовані з додатковим забезпеченням. Вид забезпечення – порука.
В 2007-2008 роках ПАТ "Укрсоцбанк" були розміщені облігації серій F, G та H, які на
даний час викуплені Банком та обліковуються на рахунку емітента в депозитарії «ВДЦП».
Облігації процентні іменні Серiї F випущені в бездокументарній формі, код ISIN
UA4000022040. Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій серії F № 693/2/07 від
11.10.2007 видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Випущено
750 000 штук облігацій серії F номінальною вартістю 1000,00 грн. за кожну, загальна
номінальна вартість складає 750 000 000 грн.

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

надається депозитарієм ПрАТ „ВДЦП‖ на дату виплати доходу. Виплата відсоткового
доходу власнику - юридичній особі здійснюється на її банківський рахунок, виплата
відсоткового доходу власнику - фізичній особі здійснюється на її поточний рахунок або
готівкою через касу ПАТ „Укрсоцбанк‖ 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29.
Облігації не конвертовані з додатковим забезпеченням. Вид забезпечення – порука.
Облігації процентні іменні Серiї H випущені в бездокументарній формі, код ISIN
UA4000035844. Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій серії Н № 336/2/08 від
10.04.2008 видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Випущено
500 000 штук облігацій серії Н номінальною вартістю 1000,00 грн за кожну, загальна
номінальна вартість складає 500 000 000 грн.
Відосткова ставка за даними облігаціями ПАТ "Укрсоцбанк" складає 18 %. Кожен
процентний перiод складає 91 календарний день. Виплата процентного доходу
здiйснюється протягом 1 (одного) робочого дня з визначеної дати.
Права, що надаються власникам облігацій:
- права на отримання номінальної вартості облігацій при настанні строку їх
погашення;
- права на надання облігацій Емітенту для їх викупу за номінальною вартістю;
- права на отримання відсоткового доходу у вигляді нарахованих відсотків на
номінальну вартість облігацій після кожного відсоткового періоду;
- права на здійснення інших операцій, що не суперечать чинному законодавству та
умовам випуску.
Погашення облігацій здійснюється власнику облігацій з урахуванням діючого
законодавства України та умов випуску.
На підставі зведеного облікового реєстру Емітент розраховує суми погашення
облігацій для кожного власника та виплачує власникам облігацій належні їм суми згідно з
вимогами діючого законодавства та умовами випуску.
Для пред‘явлення облігацій до погашення власники облігацій переводять належні їм
облігації з особистих рахунків у цінних паперах на рахунок Емітента в депозитарії ПрАТ
„ВДЦП‖ з 9 години до 13 години дати погашення.
Погашення облігацій здійснюється у національній валюті України – гривні.
Умовами емісії дострокове погашення облігацій не передбачено.
Виплата відсоткового доходу здійснюється Емітентом в національній валюті України
(гривні) на підставі зведеного облікового реєстру власників облігацій, який складається на
момент закінчення операційного дня, що передує дню виплати відсоткового доходу та
надається депозитарієм ПрАТ „ВДЦП‖ на дату виплати доходу. Виплата відсоткового
доходу власнику - юридичній особі здійснюється на її банківський рахунок, виплата
відсоткового доходу власнику - фізичній особі здійснюється на її поточний рахунок або
готівкою через касу ПАТ „Укрсоцбанк‖ 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29.
Облігації не конвертовані з додатковим забезпеченням. Вид забезпечення – порука.
Інформація про скасовані випуски облігацій Банку:
Перший випуск процентних іменних облігацій серії А зареєстрований 24.12.2002р.,
свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємства видане Державною комісією з
цінних паперів та фондового ринку від 24.12.2002р., реєстраційний № 100/2/02, загальна
сума випуску – 17500000,00 гривень, номінальна вартість облігації – 1000,00 гривень,
форма випуску – бездокументарна, кількість випущених облігацій – 17500 штук, строк
обігу 728 днів, з 27 січня 2003 року по 23 січня 2005 року, дата початку погашення
облігацій 24 січня 2005 року, дата закінчення погашення облігацій 26 січня 2005 року.
Облігації погашені в повному обсязі. Випуск облігацій скасовано. Розпорядження № 1-С-О
від 29.03.2005.
Другий випуск процентних іменних облігацій серії В зареєстрований 25.11.2005р.,
свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємства видане Державною комісією з
цінних паперів та фондового ринку від 25.11.2005р., реєстраційний № 372/2/05, загальна
сума випуску – 700000000,00 гривень, номінальна вартість облігації – 1000,00 гривень,
форма випуску – бездокументарна, кількість випущених облігацій – 70000 штук, строк
обігу 1274 дні з 12.12.2005р. по 07.06.2009р., дата початку погашення облігацій –
08.06.2009р., дата закінчення погашення облігацій – 08.06.2009р. Облігації погашені в

повному обсязі. Випуск облігацій скасовано. Розпорядження № 237-C-О від 24 червня
2009 року.
Третій випуск процентних іменних облігацій серії С зареєстрований 13.04.2006р.,
свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій видане Державною комісією з цінних паперів
та фондового ринку від 13.04.2006р., реєстраційний №155/2/06, загальна сума випуску –
300000000,00 гривень, номінальна вартість облігації – 1000,00 гривень, форма випуску –
бездокументарна, кількість випущених облігацій – 300000 штук з обмеженим колом обігу з
додатковим забезпеченням, строк обігу 1092 дні, з 10.05.2006р. по 05.05.2009р., дата
початку погашення облігацій 06.05.2009р., дата закінчення погашення облігацій
06.05.2009р. Облігації погашені в повному обсязі. Випуск облігацій скасовано.
Розпорядження № 192-С-О від 27 травня 2009 року.
Четвертий випуск відсоткових іменних облігацій серії D зареєстрований 26.01.2007р.,
свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємства видане Державною комісією з
цінних паперів та фондового ринку від 03.03.2007р., реєстраційний № 16/2/07, загальна
сума випуску – 500000000,00 гривень, номінальна вартість облігації – 1000,00 гривень,
форма існування – бездокументарна, кількість випущених облігацій – 500000 штук з
додатковим забезпеченням, строк обігу по 12.02.2012р., дата початку погашення облігацій
13.02.2012р., дата закінчення погашення облігацій 13.02.2012р. Облігації погашені в
повному обсязі. Випуск облігацій скасовано. Розпорядження № 46-С-О від 05 березня
2012 року.
Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій серії D з реєстраційним №16/2/07, дата
реєстрації 26.01.2007р., дата видачі 03.03.2007р. було замінено Державною комісією з
цінних паперів та фондового ринку у зв‘язку зі зміною назви Банку на Свідоцтво з
реєстраційним № 16/2/07, дата реєстрації 26.01.2007р., дата видачі 26.07.2010р.
ПАТ "Укрсоцбанк" не має цінних паперів, зобов'язання за якими не виконане чи
виконане неналежним чином.
Інформація про забезпечення за облігаціями кожного випуску:
1. Облігації Серії D (свідоцтво № 16/2/07 від 26.01.2007, видане Державною комісією
з цінних паперів та фондового ринку):
АКБ „Укрсоцбанк‖ та ТОВ „Укрсоцфінанс‖ (код ЄДРПОУ - 33597876,
місцезнаходження - 03150, м. Київ, вул. Димитрова, 3) уклали Договір поруки № 06/02 від
29 грудня 2006 року, відповідно до якого ТОВ „Укрсоцфінанс‖ взяло на себе зобов‘язання
у повному обсязі солідарно відповідати перед власниками облігацій у разі порушення ПАТ
„Укрсоцбанк‖ виконання зобов‘язань щодо облігацій, а саме за:
- виплату номінальної вартості облігацій при їх погашенні відповідно до порядку
погашення облігацій, який наведено в проспекті емісії облігацій АКБ „Укрсоцбанк‖;
- виплату відсоткового доходу по облігаціях відповідно до порядку виплати
відсоткового доходу, який наведено в проспекті емісії облігацій АКБ „Укрсоцбанк‖;
- викупу облігацій відповідно до порядку викупу облігацій.
Вид забезпечення - порука.
ТОВ "Укрсоцфінанс" є дочірнім підприємством ПАТ "Укрсоцбанк".
2. Облігації Серії G (свідоцтво № 04/2/08 від 17.01.2008, видане Державною комісією
з цінних паперів та фондового ринку):
АКБ „Укрсоцбанк‖ та ТОВ „Укрсоцфінанс‖ уклали Договір поруки від 24.12.2007 №
07/12, відповідно до якого ТОВ „Укрсоцфінанс‖ взяло на себе зобов‘язання у повному
обсязі солідарно відповідати перед власниками облігацій у разі порушення АКБ
„Укрсоцбанк‖ виконання зобов‘язань щодо облігацій, а саме за:
- виплату номінальної вартості облігацій при їх погашенні відповідно до порядку
погашення облігацій, який наведено в рішенні про розміщення облігацій АКБ „Укрсоцбанк‖;
- виплату відсоткового доходу по облігаціях відповідно до порядку виплати
відсоткового доходу, який наведено в рішенні про розміщення облігацій АКБ „Укрсоцбанк‖;
- викуп облігацій відповідно до порядку викупу облігацій.
Вид забезпечення - порука.
ТОВ "Укрсоцфінанс" є дочірнім підприємством ПАТ "Укрсоцбанк".
3. Облігації Серії Н (свідоцтво № 336/02/08 від 10.04.2008, видане Державною
комісією з цінних паперів та фондового ринку):
АКБ „Укрсоцбанк‖ та ТОВ „Укрсоцфінанс‖ уклали Договір поруки від 14.03.2008 №
08/03, відповідно до якого ТОВ „Укрсоцфінанс‖ взяло на себе зобов‘язання у повному

обсязі солідарно відповідати перед власниками облігацій у разі порушення АКБ
„Укрсоцбанк‖ виконання зобов‘язань щодо облігацій, а саме за:
- виплату номінальної вартості облігацій при їх погашенні відповідно до порядку
погашення облігацій, який наведено в рішенні про розміщення облігацій АКБ „Укрсоцбанк‖;
- виплату відсоткового доходу по облігаціях відповідно до порядку виплати
відсоткового доходу, який наведено в рішенні про розміщення облігацій АКБ „Укрсоцбанк‖;
- викуп облігацій відповідно до порядку викупу облігацій.
Вид забезпечення - порука.
ТОВ "Укрсоцфінанс" є дочірнім підприємством ПАТ "Укрсоцбанк".
ПАТ "Укрсоцбанк" станом на кінець звітного року не розміщував емісійні цінні папери.
Спостережною Радою ПАТ "Укрсоцбанк" не приймалося рішення про випуск
емісійних цінних паперів.
Акції прості іменні ПАТ "Укрсоцбанк", випущені в бездокументарній формі, включені
до Котирувального списку 1 рівня лістингу ПрАТ "Фондова біржа ПФТС" (договір від
27.06.06 р. б/н). Торгiвля простими акцiями здiйснюється на ПАТ "Українська бiржа"
(включені до Біржового списку), ПрАТ "Фондова бiржа ПФТС" та на позабiржовому ринку
цiнних паперiв. ПАТ "Укрсоцбанк" не має iнформацiї щодо здiйснення торгiвлi цими
акцiями на зовнiшнiх ринках.
В 1 кварталі 2011 року: найвища ціна за 1 просту іменну акцію на ПрАТ "Фондова
біржа ПФТС" склала - 0,68 грн.; найнижча ціна - 0,55 грн.
В 2 кварталі 2011 року: найвища ціна за 1 просту іменну акцію на ПрАТ "Фондова
біржа ПФТС" склала - 0,64 грн.; найнижча ціна - 0,40 грн.
В 3 кварталі 2011 року: найвища ціна за 1 просту іменну акцію на ПрАТ "Фондова
біржа ПФТС" склала - 0,42 грн.; найнижча ціна - 0,20 грн.
В 4 кварталі 2011 року: найвища ціна за 1 просту іменну акцію на ПрАТ "Фондова
біржа ПФТС" склала - 0,23 грн.; найнижча ціна - 0,15 грн.
ПАТ "Укрсоцбанк" не має iнформацiї щодо здiйснення торгiвлi привілейованими
акцiями на зовнiшнiх ринках.
Облiгацiї серiї D знаходяться в позалiстинговому списку ПФТС. На вторинному ринку
облiгацiї продаються за договiрною цiною.
Облiгацiї серiй F,G, Н не знаходяться в лiстингу фондових бiрж.
Ринкова капіталізація простих іменних акцій ПАТ "Укрсоцбанк" відповідно до
біржового курсу однієї акції ПАТ "Укрсоцбанк" на ПрАТ "Фондова біржа ПФТС" склала:
- станом на 31.12.2009 - 4 458 479 100,76 грн.;
- станом на 31.12.2010 - 7 027 944 277,28 грн.;
- станом на 30.12.2011 - 2 131 488 157,80 грн.
Ринкова капіталізація простих іменних акцій ПАТ "Укрсоцбанк" відповідно до
біржового курсу однієї акції ПАТ "Укрсоцбанк" на ПАТ "Українська біржа" склала:
- станом на 31.12.2009 - 4 487 677 568,68 грн.;
- станом на 31.12.2010 - 7 044 447 759,15 грн.;
- станом на 30.12.2011 - 2 118 793 171,75 грн.
На річних Загальних зборів акціонерів Банку (протокол №1 від 08 квітня 2011 р.)
було прийнято рішення про нарахування та виплату дивідендів за привілейованими
акціями у розмірі 5 (п‘ять) відсотків від номінальної вартості привілейованої акції у
порядку, визначеному Статутом ПАТ «Укрсоцбанк», на загальну суму – 25,1 тис. грн.
Також було прийнято рішення про направлення 30 (тридцяти) відсотків чистого прибутку,
отриманого за результатами діяльності у 2010 році, що складає 8683,2 тис. грн., на
виплату дивідендів за простими акціями в порядку, визначеному Статутом ПАТ
«Укрсоцбанк». Спостережній раді було доручено встановити дату складення переліку
осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати.
Відповідно до рішення Спостережної ради Банку (протокол № 5 від 11 квітня 2011 р.)
було встановлено, що:
- дивіденди за привілейованими акціями нараховуються та виплачуються у розмірі 5
(п'ять) відсотків від номінальної вартості привілейованої акції, тобто 0,005 грн. на кожну
привілейовану акцію;
- дивіденди за простими акціями нараховуються та виплачуються у розмірі 0,00068
грн. на кожну просту акцію;
- дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, за
привілейованими акціями - станом на 24 годину 27 січня 2011 року;

- дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, за
простими акціями - станом на 24 годину 11 квітня 2011 року;
- нарахування дивідендів здійснити до 08 травня 2011 року;
- виплату дивідендів розпочати з 08 травня 2011 року;
- дивіденди, що будуть нараховані акціонерам ПАТ «Укрсоцбанк», депонувати у день
їх нарахування;
- Дивіденди, що будуть нараховані акціонерам-фізичним особам, виплачувати при їх
зверненні в порядку, визначеному чинним законодавством України. Дивіденди, що будуть
нараховані акціонерам-юридичним особам, перерахувати на поточні рахунки, що відкриті
таким акціонерам у банківських установах, впродовж 10 (десяти) робочих днів після (1)
дня нарахування дивідендів або (2) отримання ПАТ «Укрсоцбанк» від відповідного
акціонера належним чином оформленого письмового повідомлення про платіжні реквізити
його поточного рахунку (в залежності від того, яка подія сталася пізніше). Дивіденди, що
будуть нараховані акціонерам – нерезидентам, виплачуються впродовж 10 (десяти)
робочих днів після отримання ПАТ «Укрсоцбанк» від відповідного акціонера законодавчо
встановленого пакету документів.
Виплата дивідендів за корпоративними правами держави здійснюється відповідно до
чинного законодавства України.
Виплату дивідендів здійснює ПАТ "Укрсоцбанк", місцезнаходження: 03150 м. Київ,
вул. Ковпака, 29.
Після прийняття рішення річними Загальними зборами акціонерів про виплату
дивідендів кожний акціонер був персонально повідомлений про нарахування та виплату
дивідендів.
У звітному році було виплачено дивідендів:
- за простими акціями - 8 551 627,96 грн.;
- за привілейованими акціями - 17 801,18 грн.
Дивіденди виплачувалися по мірі звернення акціонерів до Банку за їх отриманням.
Протягом 2011 року дохід виплачувався за наступним випуском облігацій:
1. Облігації Серії D: облігації процентні іменні, випущені в бездокументарній формі,
код ISIN UA4000003834. Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій серії D № 16/2/07 від
26.01.2007 видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Випущено
500 000 штук облігацій серії D номінальною вартістю 1000,00 грн за кожну, загальна
номінальна вартість складає 500 000 000 грн.
Облігації Серії D розміщувались з дохідністю нижче номінальної, додаткового доходу
(дисконту) при погашенні Банк не виплачував. Розмір виплачених відсотків за 2011 рік
склав 1 951 613,12 грн. або 124,64 грн. на 1 облігацію (відсоткова ставка 12,5% річних).
Виплата процентного доходу здiйснюється протягом 1 (одного) робочого дня з визначеної
дати. виплата відсоткового доходу власнику - юридичній особі здійснюється на її
банківський рахунок, виплата відсоткового доходу власнику - фізичній особі здійснюється
на її поточний рахунок або готівкою через касу АКБ „Укрсоцбанк‖ 03150, м. Київ, вул.
Ковпака, 29. Процентний перiод складає 91 календарний день. Дохід виплачений в
повному обсязі. Щодо інших доходів за облігаціями Банк інормації не має.
Облік прав власності на цінні папери ПАТ "Укрсоцбанк" у депозитарній системі
здійснюють зберігачі цінних паперів. Зведений обліковий реєстр власників цінних паперів
ПАТ "Укрсоцбанк" формувається ПрАТ "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів" на
підставі облікових реєстрів від зберігачів. ПрАТ "Всеукраїнський депозитарій цінних
паперів" здійснює діяльність на підставі ліцензії Серія АВ № 498004 від 27.05.2009 р.,
виданої Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
ПАТ "Укрсоцбанк" не має цінних паперів, які перебувають в обігу за межами України.
В звітному році ПАТ "Укрсоцбанк" не випускав цінних паперів.

Розділ ХІV. Фінансова звітність емітента
Фінансова звітність, підготовлена відповідно до національних положень
(стандартів) бухгалтерського обліку разом із аудиторським висновком (формат pdf)
Аудиторський висновок про фінансову звітність відповідно до національних положень (стандартів)
бухгалтерського обліку підписали:
Печатка
Аудитори:

ПрАТ «КПМГ Аудит»
Цимбал А.

Розділ ХV. Висновок щодо операційної та фінансової діяльності емітента
Цей розділ містить оцінки і прогнози уповноважених органів емітента щодо
майбутніх подій та/або дій, перспектив розвитку галузі економіки, в якій
емітент здійснює основну діяльність, і результатів діяльності емітента, у
тому числі планів емітента, ймовірності настання певних подій чи вчинення
певних дій. Інвестори не повинні повністю покладатися на оцінки і прогнози
органів емітента, оскільки фактичні результати діяльності емітента в
майбутньому можуть відрізнятися від прогнозованих результатів з багатьох
причин. Придбання цінних паперів емітента пов'язане з ризиками, описаними в цій
річній інформації.
Динаміка основних показників фінансово-господарської діяльності ПАТ „Укрсоцбанк‖
(млн..грн.)
Показники 2010 рік 2011 рік Відхилення (+,-)

Показники
ЧИСТИЙ ПРОЦЕНТНИЙ ДОХIД
ЧИСТИЙ КОМIСIЙНИЙ ДОХIД
Чистий торговельний дохiд
Iншi операцiйнi доходи/витрати.
ОПЕРАЦIЙНИЙ ДОХIД
Загальноадмiнiстративнi витрати (в т.ч.
витрати на персонал).
ПРИБУТОК ВIД ОПЕРАЦIЙ
Витрати на безнадійні та сумнівні борги.
Прибуток до оподаткування
Податок на прибуток (в т.ч. відстрочені
податки).
ЧИСТИЙ ПРИБУТОК БАНКУ

2010 рік

2011 рік

Відхилення (+,-)

2 946
507
57
5
3 515

2 886
547
35
92
3 560

-60
40
-22
87
45

-1 249

-1 396

-147

2 266
-2 172
94

2 164
-2 094
70

-102
78
-24

-65

-55

10

29

15

-14

Зменшення прибутку банку у 2011 рік проти 2010 року спричинено, головним чином,
зростанням адміністративних витрат, пов‖язаних з виконанням основної діяльністі банку (
витрати по обслуговуванню кредитів 25 млн.грн., витрати на просування банківських
послуг 29 млн.грн., амортизацiя програмного забезпечення 31 млн.грн, відрахування у
фонд гарантування вкладів фізичних осіб 9 млн.грн., витрати на страхування кредитних
ризиків – 7 млн.грн. та ін.).
Відповідно до бюджету банку, в наступних періодах року доходи банку зростуть,
зростання ж витрат планується не значне.
Відновлювальний процес в економіці продовжувався в 2011 році високими темпами.
А зростання ВВП знову перевищив усі прогнози, досягнувши 5,2% за попередніми даними,
порівняно з 2010 роком.
В той же час, спостерігається інтенсифікація росту, насамперед, у будівництві,
сільському господарстві, роздрібній торгівлі. Однак, ріст промислового виробництва
відчутно сповільнився, не дивлячись на збільшення об‘ємів зовнішньої торгівлі.
Зростання цін виявилось найнижчим за останнє десятиліття, завдяки високому
врожаю зерна і стриманню подорожчання адміністративно-регульованих цін на послуги та
енергоресурси для населення.
Вирішальну роль у стриманні інфляції зіграла монетарна і валютна політика
Національного банку, яка стримала експансію грошової маси і підтримала стабільність
національної валюти.
У той же час, рік закінчився негативним платіжним балансом, що зумовлено
поглибленням дефіциту балансу торгівлі товарами, збільшенням об‘ємів платежів за
російський газ і великими об‘ємами погашення за зовнішніми зобов‘язаннями держави і
компаній при відсутності кредитної підтримки з боку МВФ.
Нестабільність на зовнішніх ринках, насамперед в зоні Євро, а також погіршення
умов зовнішньої торгівлі зумовили високі девальваційні очікування, що призвело до

відтоку заощаджень, у тому числі з гривневих депозитів, на купівлю іноземної валюти і на
поточне споживання. А на кредитному ринку спостерігався знижений попит, як з боку
населення, так і боку підприємств, що, у свою чергу не дозволило відчутно покращити
якість кредитного портфеля.
В цих умовах, інвестиції в державні облігації продовжували залишатись основним
напрямком розміщення ресурсів. До того, покращення показників виконання бюджету теж
стримувало попит уряду на позичкові кошти.
В цілому, проблема ліквідності переслідувала банківську систему протягом усього
року і дещо стабілізувалась лише в 4-му кварталі.
Банківська система закінчила рік зі збитками, не дивлячись на покращення
показників діяльності.
Відносна стабільність на зовнішніх ринках створить умови для покращення
результатів бізнесу на внутрішньому ринку в 2012 році.
Зокрема,
гальмування
економічного
росту,
що
прогнозується,
буде
супроводжуватись зниженням інвестиційної активності підприємств, а відповідно і попит
на кредити. Сповільнення економічного росту також буде мати своїм наслідком зниження
росту доходів населення, що буде обмежувати активність на роздрібному ринку.
Вирішення боргової проблеми Греції і прихід відносної стабільності в Єврозоні та на
зовнішніх ринках дозволяють очікувати деякого покращення платіжного балансу. Однак,
загострення політичних відносин між Україною та ЄС може і надалі відсовувати
активізацію інвестиційної діяльності європейських та інших іноземних інвесторів в Україні
на період до початку 2013 року.
Більш того, збереження напруженості у відношеннях з МВФ не дозволяють мати
надію на яку-небудь підтримку платіжного балансу і валютного курсу за допомогою
кредитів цієї організації.
Обмінний курс гривні залишиться більш-менш стабільним завдяки твердій
монетарній і валютній політиці Національного банку, і намаганню диференціювати
структуру валютних резерві за рахунок російського рубля та інших валют другої групи
класифікації.
Завершення переговорів з Росією по газу та налагодження поставки енергоресурсів
із європейського і середньоазіатського ринків дещо ослабить інфляційний тиск і напругу
на споживчому ринку. До того ж, завершення цих переговорів відкриє шлях для
встановлення торгово-економічних обмінів між підприємствами двох країн і розширить
доступ українських товарів на російський ринок.
У той же час, 2012 рік буде проходити в умовах високого інфляційного тиску, як
через більш низьку базу порівняння за 2011 рік, так і очікування погіршення урожаю зерна
на 2012 рік і інфляційного потенціалу нових соціальних ініціатив президента.
Погіршення інфляційних і девальваційних очікувань може відволікти заощадження і
фінансові ресурси на покриття невідкладних потреб, а також на збільшення накопичення в
іноземних валютах.
І все ж таки, ділове середовище, скоріш за все буде більш-менш сприятливе для
діяльності банку в поточному році і дозволить покращити результати минулого року.
Зокрема, продовження економічного росту і державна політика стимулювання розвитку
галузей виробництва створять передумови збільшення кредитування реального сектору
економіки.
Суттєву підтримку діловому середовищу може надати проведення фінальної
частини чемпіонату Європи з футболу Євро-2012 в Україні.
Зростання економіки і крокуюче в ногу з нею покращення соціальних стандартів
зумовлять збільшення доходів населення і об‘єму роздрібного товарообороту і будуть
сприяти активізації роздрібного сегменту банківського бізнесу.
Основні пріоритети діяльності Банку на 2012 рік:
1. Оптимізація процесів та підвищення ефективності діяльності:
- Завершення реструктуризації мережі та централізації функцій Бек Офісу у
спеціалізованих центрах, що дозволить підвищити швидкість та якість обслуговування
одночасно з оптимізацією організаційної структури;
- Впровадження ERP SAP системи – завершення централізації та оптимізації
процесу, що надасть змогу підвищити ефективність та якість надання послуг клієнтам.
2. Комерційна діяльність:

- Роздрібний бізнес – акцент на розвиток Private Banking (як на розширення мережі
каналів надання послуг так і на збільшення клієнтської бази); розвиток мережі відділень
передбачає оптимізацію існуючої мережі з метою підвищення ефективності продажів
поряд з розвитком альтернативних каналів надання послуг: Інтернет та мобільний банкінг,
банкоматів нового покоління та роздрібних POS терміналів;
- Корпоративний Бізнес – розбудова міцних відносин з міжнародними,
мультинаціональними та великими національними компаніями, покладаючись на
переваги, які надає членство в UniCredit; передбачається розвиток GTB послуг, що
збільшують прибутковість без додаткових ризиків; розширення факторингових послуг.
Банк планує продовжувати дотримуватись консервативного підходу щодо умов
кредитування та залучення ресурсів.
Довгостроковим пріоритетом є збалансування частки ринку як по кредитам, так і по
депозитам.
Банк має перевагу у доступі до ресурсної бази завдяки материнській Групі UniCredit,
тому може забезпечити необхідне фондування для складних проектів, пропонуючи
конкурентну ціну. Банк має намір стати лідером на ринку складних структурованих угод
(проектне фінансування, синдиковані кредити, пре-експортне та пост-імпортне
фінансування та ін.);
- Відновлення кредитування корпоративних клієнтів з хорошим профілем ризику в
усіх суб-сегментах, кредитування роздрібного сегменту на придбання автомобілів та
нерухомості відновлення невеликого спектру споживчого кредитування.
3. Покращення якості активів:
- Зосередження на реструктуризації кредитної заборгованості та колекторській
діяльності;
- Безперервний моніторинг ризиків кредитного портфелю Банку в цілому та
моніторингу ризиків портфелю реструктуризованих кредитів зокрема;
- Вдосконалення кредитних процесів відповідно до розвитку кредитної діяльності.

Розділ ХVІ. Інформація про аудитора (аудиторську фірму) емітента
Аудиторську перевірку діяльності Банку за 2011 рік здійснено Аудиторською
компанією Приватне акціонерне товариство "КПМГ Аудит" (код за ЄДРПОУ 31032100,
місцезнаходження: Україна, 01001, м. Київ, вул. Михайлівська, 11), свідоцтво № 2397,
видане Аудиторською палатою України 26 січня 2001 року, термін чинності до 27.01.2018
р. Відповідно до рішення Аудиторської палати України від 26 січня 2001 року ПрАТ "КПМГ
Аудит" включено до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів. Відповідно до рішення
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 18 квітня 2011 року ПрАТ "КПМГ
Аудит" внесено до реєстру аудитора/аудиторської фірми до Реєстру аудиторів та
аудиторських фірм, що можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що
здійснюють діяльність на ринку цінних паперів (серія і номер Свідоцтва АБ 001408, строк
дії Свідоцтва - з 18.04.2011 до 27.01.2016).
Відповідно до статуту Банку повноваження щодо приняття рішення про
затвердження аудитора Банку належить до компетенції Спостережної ради, рішенням якої
аудитором Банку було затверджено ПрАТ "КПМГ Аудит". Протягом трьох останніх років
Банк не змінював аудиторську фірму. Аудиторська перевірка Банку протягом трьох
останніх років проводилася щорічно.
В Банку розроблено Положення ПАТ Укрсоцбанк про конфлікт інтересів, що
затверджено 26 травня 2011 року. Також Банк у своїй діяльності керується наступними
документами УніКредит Груп:
- Політика Групи "Конфлікт інтересів", затверджена Правлінням 28.09.2010;
- Керівні засади Групи Унікредит "Конфлікт інтересів", затверджені Правлінням
19.07.2010.
Відповідно до вищезазначених документів Банк намагається нейтралізувати
фактори, що можуть спричинити істотну зацікавленість.
Аудит фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності проводився
аудиторською фірмою ПрАТ "КПМГ Аудит".
Винагорода аудитору за надання аудиторських послуг визначається відповідно до
договору.

Інформація про осіб, що підписують документ
Зазначені нижче особи підтверджують достовірність відомостей, що
містяться у річній інформації.
Посада керівника емітента

Голова Правління

Прізвище, ім'я та по батькові
керівника емітента

Тимонькін Борис Владиславович

Посада головного бухгалтера емітента

Головний бухгалтер - начальник
департаменту обліку та податків

Прізвище, ім'я та по батькові
головного бухгалтера емітента

Ярмоленко Валентина Василівна

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

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

1.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

Серія А01 № 365338
14.06.2010
Голосіївська районна у місті Києві державна
адміністрація

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

1270000000

1.2.5. Сплачений статутний капітал (грн)

1270000000

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

МФО банку

Поточний
рахунок

Валюта

1

2

3

4

Головне управління НБУ в м. Києві та Київській
області

321024

32008152402 UAH

Національний Банк України

300001

32009100803 USD

Національний Банк України

300001

32009100803 EUR

1.4. Основні види діяльності
Найменування виду діяльності

Код за КВЕД

1

2

Інше грошове посередництво

65.12.0

1.5. Інформація про рейтингове агентство

Найменування рейтингового агентства

Ознака
рейтингового
агентства
(уповноважене,
міжнародне)

Дата
визначення
або
поновлення
рейтингової
оцінки
емітента або
цінних
паперів
емітента

Рівень
кредитного
рейтингу
емітента або
цінних
паперів
емітента

1

2

3

4

Fitch Ratings Ltd

міжнародне

За
національною
шкалою:
Довгостроковий
Ризик Дефолту
Емітента в
19.10.2011 іноземній
валюті - "В",
довгостроковий
Ризик Дефолту
Емітента в
національній
валюті - "В+"

2. Інформація про дивіденди
За період, що передував
звітному

За звітний період

1

за
простими
акціями

за
привілейованими
акціями

за
простими
акціями

за
привілейованими
акціями

2

3

4

5

Сума нарахованих дивідендів, грн

-

-

8683229.16

25074.78

Нарахування дивідендів на одну
акцію, грн

-

-

0.0007

0.005

Сума виплачених дивідендів, грн

-

-

8551627.96

17801.18

Виплачено дивідендів на одну
акцію, грн

-

-

0.0007

0.005

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

Повне
найменування

Організаційноправова
форма

Ідентифікаційний
код за
ЄДРПОУ

1

2

3

Fitch Ratings Ltd

Товариство з
обмеженою
відповідальністю

ТОВ "АК "ЮСТІС"

Товариство з
обмеженою
відповідальністю

Місцезнаходження,
міжміський код та
телефон, факс

Вид
діяльності

Назва
державного
органу, що
видав ліцензію
або інший
документ на
цей вид
діяльності

4

5

6

30 North Collonade,
London, Canary Wharf
- E14 5GN , UK. Tel. 44
(0) 20 35 30 1000; 44
(0) 20 35 30 2530

Присвоєння та
моніторинг
кредитних
рейтингів

Дата
видачі
ліцензії
або іншого
документа

Номер
ліцензії
або іншого
документа

7

8

-

01.01.1991 -

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

Державна
адміністрація

21.08.2008 264298

ТОВ "Юридична фірма Товариство з
"Вронський, Вронська і обмеженою
партнери"
відповідальністю

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

Надання
юридичних
послуг

Голосіївська
районна у м. Києві
державна
адміністрація

21.11.2003 А00 № 051192

ТОВ "Юридична фірма Товариство з
"Алєксєєв, Боярчуков
обмеженою
та партнери"
відповідальністю

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

Печерська
районна у м. Києві
державна
адміністрація

22.12.2005 А00 № 035957

01004, м. Київ, вул.
Червоноармійська /
Нотаріальна та
24937183 Басейна, буд. 1-3/2,
інша юридична
літ "А", тел. (044) 250- діяльність
69-03

Печерська
районна у м. Києві
державна
адміністрація

07.04.2010

Надання
юридичних
послуг

Печерська
районна у м. Києві
державна
адміністрація

30.03.2011 № 647359

Надання
юридичних
послуг

Шевченківська
районна у м. Києві
державна
адміністрація

20.10.2010 А01 № 726600

Адвокатська,
нотаріальна та
інша юридична
діяльність

Шевченківська
районна у м. Києві
державна
адміністрація

14.04.2008 А01 № 454551

ТОВ "Екселенс Проф"

Товариство з
обмеженою
відповідальністю

01011, м. Київ, вул.
Рибальська, буд. 2,
тел./факс (044) 20163-91

Товариство з
ТОВ
обмеженою
"Київенергопромінвест"
відповідальністю

33135568

Товариство з
ТОВ "Юридична фірма
обмеженою
"С.Т. Партнерс"
відповідальністю

03132, м. Київ, вул.
Саксаганського, буд.
35644629 135/13, оф. 23,
тел./факс (044) 28998-50
04063, м. Київ, вул.
Артема, буд. 5 Б, оф.
30, тел. (044) 229-7933

№
10701070005036551

ТОВ "Орум"

Товариство з
обмеженою
відповідальністю

35895551

ТОВ "Юридична група
"Легат"

Товариство з
обмеженою
відповідальністю

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

Виконавчий
комітет Донецької
міської ради

11.01.2008 А00 № 744812

ТОВ "Рант`є Днєпр"

Товариство з
обмеженою
відповідальністю

52005,
Дніпропетровська
обл.,
Надання
Дніпропетровський р34775972
юридичних
н, смт. Ювілейне, вул.
послуг
Теплична, 23;
тел./факс: (056) 74417-32

Виконавчий
комітет
Дніпропетровської
міської ради

27.07.2007 А01 № 054774

ТОВ "Юридичний
клуб"

Товариство з
обмеженою
відповідальністю

83087, м. Донецьк,
37086502 вул. Бакинських
комісарів, 20

Адвокатська,
нотаріальна та
інша юридична
діяльність

Виконавчий
комітет Донецької
міської ради

23.04.2010 А01 № 435401

ТзОВ "Юр-місія"

Товариство з
обмеженою
відповідальністю

21050, м. Вінниця,
вул. Першотравнева,
32102262
11, кв. 5, тел.: (0432)
65-57-74

Адвокатська,
нотаріальна та
інша юридична
діяльність

Виконавчий
комітет
Вінницької
міської ради

27.12.2007 А00 № 826085

ТОВ "Група компаній
"Дев`ять майстрів"

Товариство з
обмеженою
відповідальністю

61002, м. Харків, вул. Надання
30236692 Сумська, 74, кв. 8,
юридичних
тел.: (057) 727-38-46 послуг

Харківська міська
рада

17.12.1998 А01 № 428561

ТОВ "Інфокредит
Україна"

Товариство з
обмеженою
відповідальністю

36042464

65009, м. Одеса,
провул. Світлий, 13А, кв. 12, тел.: (048)
784-63-36

Консультування
з питань
комерційної
Виконавчий
діяльності,
комітет Одеської
нотаріальна та
міської ради
інша юридична
діяльність

17.07.2008 А01 № 506216

Виконавчий
комітет
Харківської
міської ради

06.07.2010 А01 № 425211

Надання
юридичних
послуг

Дарницька
районна у м. Києві
державна
адміністрація

13.08.2009 В03 № 547368

01032, м. Київ, вул.
Жилянська, 75, тел.:
00034186
(044) 537-58-00, факс
(044) 537-58-03

Послуги зі
страхування

Державна комісія
з регулювання
ринків фінансових
послуг

05.09.2007 АВ № 360277

01033, м. Київ, вул.
Саксаганського, 41-а,
тел./факс: (044) 42594-25

Послуги зі
страхування

Державна комісія
з регулювання
ринків фінансових
послуг

17.09.2009 АВ № 483293

Акціонерне
товариство

01025, м. Київ, вул.
Десятинна, 4/6, тел.
Послуги зі
30968986
(044) 499-99-99; факс: страхування
(044) 499-77-60

Державна комісія
з регулювання
ринків фінансових
послуг

13.01.2010 АВ № 500283

ПрАТ "Українська
пожежно-страхова
компанія"

Акціонерне
товариство

08500, Київська обл.,
м. Фастів, пл.
Послуги зі
35013432
Перемоги, 1, тел./факс страхування
(044) 531-95-80

Державна комісія
з регулювання
ринків фінансових
послуг

05.05.2009 АВ № 469626

ПрАТ "АСК "ІНГО
Україна"

Акціонерне
товариство

16285602

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

Послуги зі
страхування

Державна комісія
з регулювання
ринків фінансових
послуг

16.07.2010 АВ № 546570

ТДВ "Альянс Україна"

Товариство з
додатковою
відповідальністю

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

Послуги зі
страхування

Державна комісія
з регулювання
ринків фінансових
послуг

29.10.2007 АВ № 377210

ПрАТ "СК "ПЗУ
Україна"

Акціонерне
товариство

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

Державна комісія
з регулювання
ринків фінансових
послуг

15.12.2009 АВ № 500104

ВАТ "УСК "Дженералі
Гарант"

Відкрите
акціонерне
товариство

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

Послуги зі
страхування

Державна комісія
з регулювання
ринків фінансових
послуг

15.03.2007 АВ № 299706

ПрАТ "Страхова група
"ТАС"

Акціонерне
товариство

30115243

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

Послуги зі
страхування

Державна комісія
з регулювання
ринків фінансових
послуг

02.12.2009 АВ № 500437

ТДВ СК "АльфаГарант"

Товариство з
додатковою
відповідальністю

32382598

01133, м. Київ, бул. Л.
Українки, 26, тел.
Послуги зі
(044) 591-63-21; факс страхування
(044) 593-63-22

Державна комісія
з регулювання
ринків фінансових
послуг

07.11.2006 АВ № 299014

ПрАТ "Страхова
компанія "Авангард"

Акціонерне
товариство

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

Державна комісія
з регулювання
ринків фінансових
послуг

26.08.2009 АВ № 483225

ПрАТ "Українська
страхова група"

Акціонерне
товариство

30859524

м. Київ, вул.
Фєдорова, 32-А, тел.
(044) 503-99-93; факс
(044) 503-99-97

Послуги зі
страхування

Державна комісія
з регулювання
ринків фінансових
послуг

13.01.2010 АВ № 500328

Приватне акціонерне
товариство "КПМГ
Аудит"

Акціонерне
товариство

31032100

01001, м. Київ, вул.
Михайлівська, 11,
тел.: (044) 490-55-07,
факс: (044) 490-55-08

Аудиторські
послуги

Аудиторська
Палата України

26.01.2001 Свідоцтво № 2397

ПАТ "Фондова біржа
"ПФТС"

Акціонерне
товариство

03150, м. Київ, вул.
Червоноармійська, 72,
21672206 оф. 6, 96, тел.: (044)
277-50-00, факс: (044)
277-50-01

Діяльність з
організації
торгівлі цінними
паперами

Державна комісія
з цінних паперів
та фондового
ринку

10.06.2011 АВ № 581354

ПАТ "Фондова біржа
"Перспектива"

Акціонерне
товариство

49000, м.
Дніпропетровськ, вул.
33718227 Леніна, 30, оф. 6, 96,
тел.: (044) 277-50-00,
факс: (044) 277-50-01

Діяльність з
організації
торгівлі цінними
паперами

Державна комісія
з цінних паперів
та фондового
ринку

31.08.2009 АВ № 483591

ТОВ "Промспец
консалтинг"

Товариство з
обмеженою
відповідальністю

61019, м. Харків, вул. Надання
37091549 Архангельська, 6,
юридичних
тел.: (057) 761-01-39 послуг

ФОП Гусак Андрій
Миколайович

Підприємець фізична особа

Відкрите акціонерне
товариство
"Національна
акціонерна страхова
компанія "Оранта"

Відкрите
акціонерне
товариство

Київська філія, АТ
"Страхова компанія
"АХА Страхування"

Акціонерне
товариство

26059781

ПрАТ "Страхова
компанія "Альфастрахування"

3107613419

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

ПрАТ "Всеукраїнський
Акціонерне
депозитарій цінних
товариство
паперів"

04107, м. Київ, вул.
Тропініна, 7-Г,
35917889
тел./факс: (044) 58542-40

Депозитарна
діяльність
депозитарію

Державна комісія
з цінних паперів
та фондового
ринку

09.11.2009 АВ № 498004

ПАТ "Національний
депозитарій України"

Акціонерне
товариство

30370711

01001, м. Київ, вул.
Грінченка, 3,
тел./факс: (044) 27910-78

Депозитарна
діяльність
депозитарію

Державна комісія
з цінних паперів
та фондового
ринку

25.05.2011 АВ № 581322

ТОВ "Джерело" Лтд

Товариство з
обмеженою
відповідальністю

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

Державна комісія
з цінних паперів
та фондового
ринку

05.10.2007 АВ № 362342

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

4. Відомості про цінні папери емітента
4.1. Інформація про випуски акцій
Номер
свідоцтва Найменування
Дата
про
органу, що
реєстрації
реєстзареєстрував
випуску
рацію
випуск
випуску
1

2

Міжнародний
ідентифікаційний номер

3

Тип цінного
папера

Форма
існування

5

6

4

НоміФорма нальна
випуску вартість
(грн)
7

Кількість
акцій
(шт.)

8

27.08.1998 461/1/98

Державна
комісія з цінних
UA 1002232007
паперів та
фондового ринку

привілейовані

бездокументарна іменні

0.10

25.03.2009 80/1/09

Державна
комісія з цінних
UA 1002231009
паперів та
фондового ринку

прості

бездокументарна іменні

0.10

Частка у
статутно
му
капіталі
(відсотк
и)

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

9

10

11

501395.00

0.04

12694986050 1269498605.00

99.96

5013950

4.2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)
4.2.1. Процентні облігації
Номер
Найменува
свідоцтва
НоміДата
ння
про
нальна
реєстрації
органу, що
реєствартість
випуску
зареєструва
рацію
(грн)
в випуск
випуску
1

Кількість
у випуску
(шт.)

4

Форма
існування

5

6

Відсотко
ва
Загальна
ставка за
Форма номінальна
облігація
випуску вартість
ми
(грн)
(відсотк
и)
7

8

Термін
виплати
процентів

Дата
погашення
облігацій

10

11

2

3

9

26.01.2007

16/2/07

Державна
комісія з
цінних
паперів та
фондового
ринку

1000

500000 бездокументарна іменні

500000000

12.5 щоквартально

13.02.2012

11.10.2007

Державна
комісія з
цінних
693/2/07
паперів та
фондового
ринку

1000

750000 бездокументарна іменні

750000000

12 щоквартально

15.10.2012

17.01.2008

04/2/08

Державна
комісія з
цінних
паперів та
фондового
ринку

1000

500000 бездокументарна іменні

500000000

12 щоквартально

21.01.2013

10.04.2008

Державна
комісія з
цінних
336/2/08
паперів та
фондового
ринку

1000

500000 бездокументарна іменні

500000000

12 щоквартально

15.04.2013

4.2.2. Дисконтні облігації
Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску

Найменування
органу, що
зареєстрував
випуск

Номінальна
вартість
(грн)

Кількість
у
випуску
(шт.)

Форма
існування

Форма
випуску

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

Дата
погашення
облігацій

1

2

3

4

5

6

7

8

9

4.2.3. Цільові (безпроцентні) облігації

Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску

1

Найменування
органу, що
зареєстрував
випуск

2

Номінальна
вартість
(грн)

3

Кількість
у випуску
(шт.)

4

Форма
існування

5

Форма
випуску

6

7

Найменування
товару
(послуги),
під який
здійснено
випуск

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

8

Дата
погашення
облігацій

9

10

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

Дата
випуску

Вид
цінних
паперів

Обсяг
випуску

Обсяг
розміщених
цінних
паперів на
звітну дату
(грн)

1

2

3

4

Умови обігу та погашення

5

4.4. Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

№
з/п

Дата
зарахування
акцій на
рахунок
емітента

1

2

Кількість
акцій, що
викуплено
(шт.)

Дата
реєстрації
випуску
акцій, що
викуплено

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску
акцій, що
викуплено

Найменування органу,
що зареєстрував випуск
акцій, що викуплено

Частка у
статутному
капіталі
(відсотки)

3

4

5

6

7

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

-

у тому числі: сертифікатів акцій

-

сертифікатів облігацій

-

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

-

Кількість виданих власникам сертифікатів
цінних паперів (шт.)

-

у тому числі: сертифікатів акцій

-

сертифікатів облігацій

-

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

-

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

Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску

1

2

Найменування особи гаранта

Ідентифікаційний
код за
ЄДРПОУ
гаранта

Місцезнаходження гаранта

3

4

5
03150, м. Київ, вул. Димитрова,
3

26.01.2007 16/2/07

ТОВ "Укрсоцфінанс"

11.10.2007 693/2/07

-

17.01.2008 04/2/08

ТОВ "Укрсоцфінанс"

33597876

03150, м. Київ, вул. Димитрова,
3

10.04.2008 336/2/08

ТОВ "Укрсоцфінанс"

33597876

03150, м. Київ, вул. Димитрова,
3

33597876

- -

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

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

Найменування
основних засобів

1

Власні основні засоби
(тис. грн)

Орендовані основні
засоби
(тис. грн)

Основні засоби, всього
(тис. грн)

на
початок
періоду

на кінець
періоду

на
початок
періоду

на кінець
періоду

на
початок
періоду

на кінець
періоду

2

3

4

5

6

7

1. Виробничого
призначення

2754596

2695830

136742

130149

2891338

2825979

будівлі та споруди

2489111

2467243

136562

129971

2625673

2597214

218823

166318

178

178

219001

166496

транспортні засоби

14979

21533

0

0

14979

21533

інші

31683

40736

2

0

31685

40736

2. Невиробничого
призначення

143937

1043

0

0

143937

1043

будівлі та споруди

143405

592

0

0

143405

592

275

0

0

0

275

0

0

0

0

0

0

0

машини та
обладнання

машини та
обладнання
транспортні засоби
інші
Усього

257

451

0

0

257

451

2898533

2696873

136742

130149

3035275

2827022

7. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника

За звітний рік

За рік, що передував звітному

1

2

3

Розрахункова вартість чистих
активів

6607773

6570187

Статутний капітал

1270000

1270000

Скоригований статутний
капітал

1270000

1270000

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

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

Розрахункова вартість чистих
активів(6 607 773 тис.грн. ) більше
статутного капіталу (1 270 000
тис.грн. ),що відповідає вимогам
статті 155 п.3 Цивільного кодексу
України.

Розрахункова вартість чистих
активів(6 570 187 тис.грн. ) більше
статутного капіталу (1 270
000тис.грн. ),що відповідає
вимогам статті 155 п.3 Цивільного
кодексу України.

Опис*

Висновок**

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

Дата
оприлюднення
повідомлення

Вид інформації

1

2

3

04.01.2011

17.01.2011

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

25.01.2011

26.01.2011

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

28.01.2011

31.01.2011 Інформація про зміну складу посадових осіб емітента

02.03.2011

04.03.2011

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

22.03.2011

24.03.2011

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

01.04.2011

05.04.2011

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

08.04.2011

12.04.2011 Інформація про зміну складу посадових осіб емітента

20.07.2011

22.07.2011 Інформація про зміну складу посадових осіб емітента

03.10.2011

05.10.2011

26.01.2012

27.01.2012 Інформація про зміну складу посадових осіб емітента

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

Фінансова звітність
Баланс
(з урахуванням впливу інфляції)
на 31.12.2011 р.
Рядок

Найменування статті

Примітки

Звітний рік

Попередній
рік

1

2

3

4

5

АКТИВИ
1

Грошові кошти та їх еквіваленти

4

4439016

5397290

2

Торгові цінні папери

5

367775

-

3

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

6

-

-

4

Кошти в інших банках

7

112876

302039

5

Кредити та заборгованість клієнтів

8

29065065

30896625

6

Цінні папери в портфелі банку на продаж

9

1763693

1226145

7

Цінні папери, в портфелі банку до погашення

10

-

-

8

Інвестиції в асоційовані компанії

11

7162

7162

9

Інвестиційна нерухомість

12

340202

146421

10

Дебіторська заборгованість щодо поточного
податку на прибуток

78402

140796

11

Відстрочений податковий актив

32

87136

145627

12

Гудвіл

13

-

-

13

Основні засоби та нематеріальні активи

14

3293010

3237290

14

Інші фінансові активи

15

136660

69240

15

Інші активи

16

515736

34862

16

Довгострокові активи, призначені для продажу,
та активи групи вибуття

17

193

-

40206926

41603497

17

Усього активів
ЗОБОВ`ЯЗАННЯ

18

Кошти банків

18

13118046

17168215

19

Кошти клієнтів

19

17708042

15337286

20

Боргові цінні папери, емітовані банком

20

15924

16009

21

Інші залучені кошти

21

-

-

22

Зобов'язання щодо поточного податку на
прибуток

-

74545

23

Відстрочені податкові зобов'язання

32

-

-

24

Резерви за зобов`язаннями

22

38870

25000

25

Інші фінансові зобов'язання

23

523828

303179

26

Інші зобов'язання

24

166732

88347

27

Субординований борг

25

2027711

2020729

28

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

17

-

-

29

Усього зобов'язань

33599153

35033310

2271011

2271011

22471

34986

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
30

Статутний капітал

31

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

26

32

Резервні та інші фонди банку

33

27

4314291

4264190

Чисті активи, що належать акціонерам
(учасникам) банку

-

-

34

Частка меншості

-

-

35

Усього власного капіталу та частка меншості

6607773

6570187

36

Усього пасивів

40206926

41603497

Звіт про фінансові результати
(з урахуванням впливу інфляції)
за 2011 рік
Рядок

Найменування статті

Примітки

Звітний рік

Попередній
рік

1

2

3

4

5

2855603

2945345

1

Чистий процентний дохід/ (Чисті процентні
витрати)

1.1

Процентні доходи

28

4744886

5343767

1.2

Процентні витрати

28

(1859283)

(2398422)

2

Комісійні доходи

29

674720

600320

3

Комісійні витрати

29

(127716)

(93264)

4

Результат від торгових операцій з цінними
паперами в торговому портфелі банку

286

10512

5

Результат від операцій з хеджування

-

-

6

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

(1559)

-

7

Результат від торгівлі іноземною валютою

23195

44109

8

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

7,8

-

-

9

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

18,19

-

-

10

Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної
нерухомості

-

-

11

Результат від переоцінки іноземної валюти

12

Резерв під заборгованість за кредитами

13

Знецінення цінних паперів у портфелі банку на
продаж

14

Результат від продажу цінних паперів у
портфелі банку на продаж

15

Знецінення цінних паперів у портфелі банку до
погашення

16

Резерви за зобов'язаннями

17

Інші операційні доходи

18

Доходи/(витрати) від дострокового погашення
заборгованості

19

40

5442

24303

7,8

(2078090)

(2162433)

9

376

(22)

9528

(1616)

10

237

(20380)

22,39

(14127)

(3758)

30

117173

22507

18,19

-

-

Адміністративні та інші операційні витрати

31

(1432241)

(1247350)

20

Дохід від участі в капіталі

11

-

-

21

Прибуток/(збиток) до оподаткування

70019

93901

22

Витрати на податок на прибуток

(55166)

(64957)

23

Прибуток/(збиток) після оподаткування

14853

28944

24

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

(862)

-

25

Чистий прибуток/(збиток)

14853

28944

26

Прибуток/(збиток) консолідованої групи:

-

-

32

26.1

Материнського банку

-

-

26.2

Частки меншості

-

-

27

Чистий прибуток/(збиток) на одну просто акцію

0.001

0.002

28

Скоригований чистий прибуток/(збиток) на
одну просту акцію

0.001

0.002

Звіт про рух грошових коштів
(з урахуванням впливу інфляції)
(прямий метод)
за 2011 рік
Рядок

Найменування статті

Примітки

Звітний рік

Попередній рік

1

2

3

4

5

Грошові кошти від операційної
діяльності:
1

Процентні доходи, що отримані

-

-

2

Процентні витрати, що сплачені

-

-

3

Комісійні доходи, що отримані

-

-

4

Комісійні витрати, що сплачені

-

-

5

Доходи, що отримані за операціями з
торговими цінними паперами

-

-

6

Доходи, що отримані за операціями з
фінансовими похідними інструментами

-

-

7

Доходи, що отримані за операціями з
іноземною валютою

-

-

8

Інші отримані операційні доходи

-

-

9

Виплати на утримання персоналу

-

-

10

Сплачені адміністративні та інші операційні
витрати

-

-

11

Сплачений податок на прибуток

-

-

12

Чистий грошовий прибуток/(збиток) до
зміни операційних активів та зобов'язань

-

-

Зміни в операційних активах та
зобов'язаннях:
13

Чистий (приріст)/зниження за торговими
цінними паперами

-

-

14

Чистий (приріст)/зниження за іншими
фінансовими активами, що обліковуються
за справедливою вартістю з визнанням
результату переоцінки у фінансових
результатах

-

-

15

Чистий (приріст)/зниження за коштами в
інших банках

-

-

16

Чистий (приріст)/зниження за кредитами та
заборгованістю клієнтам

-

-

17

Чистий (приріст)/зниження за іншими
фінансовими активами

-

-

18

Чистий (приріст)/зниження за іншими
активами

-

-

19

Чистий (приріст)/зниження за коштами
інших банків

-

-

20

Чистий (приріст)/зниження за коштами
клієнтів

-

-

21

Чистий (приріст)/зниження за борговими
цінними паперами, що емітовані банком

-

-

22

Чистий (приріст)/зниження за іншими
фінансовими зобов'язаннями

-

-

23

Чистий (приріст)/зниження за резервами під
зобов'язання

-

-

24

Чисті грошові кошти, що отримані від

-

-

операційної діяльності/(використані в
операційній діяльності)
Грошові кошти від інвестиційної
діяльності:
25

Придбання цінних паперів у портфелі банку
на продаж

-

-

26

Дохід від реалізації цінних паперів у
портфелі банку на продаж

-

-

27

Придбання цінних паперів у портфелі банку
до погашення

-

-

28

Дохід від погашення цінних паперів у
портфелі банку до погашення

-

-

29

Придбання основних засобів

-

-

30

Дохід від реалізації основних засобів

-

-

31

Дивіденди отримані

-

-

32

Придбання дочірніх компаній за мінусом
отриманих грошових коштів

-

-

33

Дохід від реалізації дочірньої компанії за
мінусом виплачених грошових коштів

-

-

34

Придбання асоційованих компаній

-

-

35

Дохід від реалізації асоційованих компаній

-

-

36

Придбання інвестиційної нерухомості

-

-

37

Дохід від реалізації інвестиційної
нерухомості

-

-

38

Придбання нематеріальних активів

-

-

39

Дохід від вибуття нематеріальних активів

-

-

40

Чисті грошові кошти, що отримані від
інвестиційної діяльності/(використані в
інвестиційній діяльності)

-

-

Грошові кошти від фінансової діяльності:
41

Отримані інші залучені кошти

-

-

42

Повернення інших залучених коштів

-

-

43

Отримання субординованого боргу

-

-

44

Погашення субординованого боргу

-

-

45

Емісія простих акцій

-

-

46

Емісія привілейованих акцій

-

-

47

Інші внески акціонерів, окрім емісії акцій

-

-

48

Викуп власних акцій

-

-

49

Продаж власних акцій

-

-

50

Дивіденди виплачені

-

-

51

Ішні виплати акціонерам, окрім дивідендів

-

-

52

Чисті грошові кошти, що отримані від
фінансової діяльності/(використані у
фінансовій діяльності)

-

-

53

Вплив змін обмінного курсу на грошові
кошти та їх еквіваленти

-

-

54

Чистий приплив/(відплив) грошових коштів
та їх еквівалентів

-

-

55

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок
року

-

-

56

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець
року

-

-

(непрямий метод)
Рядок

Найменування статті

Примітки

Звітний рік

Попередній рік

1

2

3

4

5

Грошові кошти від операційної
діяльності:
1

Чистий прибуток (збиток) за рік

14853

28944

217744

184410

2071364

2209498

Коригування для приведення суми
чистого прибутку/(збитку) до суми
грошових надходжень від операцій:
2

Амортизація

3

Чисте збільшення/(зменшення) резервів за
активами

4

Нараховані доходи

(1338634)

(1629279)

5

Нараховані витрати

(148611)

(305314)

6

Торговельний результат

(286)

(10511)

7

Нарахований та відстрочений податок

52337

64957

8

Прибуток (збиток) від продажу інвестицій

-

-

9

Прибуток від інвестицій в асоційовані
компанії

-

-

10

Амортизація дисконту і премії фінансових
інструментів

13055

8872

11

Інший рух коштів, що не є грошовим

(1095)

(25621)

12

Чистий грошовий прибуток/(збиток) до
зміни операційних активів та зобов'язань

880727

525956

(359913)

221818

-

-

12

Зміни в операційних активах та
зобов'язаннях:
13

Чистий (приріст)/зниження за торговими
цінними паперами

14

Чистий (приріст)/зниження за іншими
фінансовими активами, що відображаються
за справедливою вартістю з визнанням
переоцінки через прибутки/збитки

15

Чистий (приріст)/зниження за коштами в
інших банках

206362

(146635)

16

Чистий (приріст)/зниження за кредитами та
заборгованістю клієнтам

481717

4430368

17

Чистий (приріст)/зниження за іншими
фінансовими активами

(65619)

13809

18

Чистий (приріст)/зниження за іншими
активами

(29555)

15541

19

Чистий (приріст)/зниження за коштами
інших банків

(3975812)

(4629625)

20

Чистий (приріст)/зниження за коштами
клієнтів

2393834

2951917

21

Чистий (приріст)/зниження за борговими
цінними паперами, що емітовані банком

-

(552)

22

Чистий (приріст)/зниження за іншими
фінансовими зобов'язаннями

285971

60003

23

Чистий (приріст)/зниження за резервами під
зобов'язання та відрахування та інші
зобов'язання

54889

23416

24

Чисті грошові кошти, що отримані від
операційної діяльності/(використані в
операційній діяльності)

(61438)

3279455

Грошові кошти від інвестиційної
діяльності:

25

Придбання цінних паперів у портфелі банку
на продаж

26

Дохід від реалізації цінних паперів у
портфелі банку на продаж

27

Придбання цінних паперів у портфелі банку
до погашення

28

Дохід від погашення цінних паперів у
портфелі банку до погашення

29

(3270707)

(1354232)

2755210

515625

10.2

-

(56529)

10.2

241

-

Придбання основних засобів

14

(217799)

(139583)

30

Дохід від реалізації основних засобів

14

20852

4848

31

Дивіденди отримані

30

12

20

32

Придбання дочірніх компаній за мінусом
отриманих грошових коштів

44

-

-

33

Дохід від реалізації дочірньої компанії за
мінусом виплачених грошових коштів

17

-

45

34

Придбання асоційованих компаній

11

-

-

35

Дохід від реалізації асоційованих компаній

11,17

-

-

36

Придбання інвестиційної нерухомості

12

-

(35)

37

Дохід від реалізації інвестиційної
нерухомості

12,17

9018

-

38

Придбання нематеріальних активів

14

(106607)

(178543)

39

Дохід від вибуття нематеріальних активів

14,17

-

-

40

Чисті грошові кошти, що отримані від
інвестиційної діяльності/(використані в
інвестиційній діяльності)

(809780)

(1208384)

Грошові кошти від фінансової діяльності:
41

Отримані інші залучені кошти

21

-

-

42

Повернення інших залучених коштів

21

-

-

43

Отримання субординованого боргу

25

-

-

44

Погашення субординованого боргу

25

-

-

45

Емісія звичайних акцій

26

-

-

46

Емісія привілейованих акцій

26

-

-

47

Інші внески акціонерів, окрім емісії акцій

26,27

-

-

48

Викуп власних акцій

26

-

-

49

Продаж власних акцій

26

-

-

50

Дивіденди виплачені

35

(8570)

(10)

51

Ішні виплати акціонерам, окрім дивідендів

26,27

-

-

52

Чисті грошові кошти, що отримані від
фінансової діяльності/(використані у
фінансовій діяльності)

(8570)

(10)

53

Вплив змін обмінного курсі на грошові
кошти та їх еквіваленти

(12525)

24303

54

Чистий приплив/(відплив) грошових коштів
та їх еквівалентів

(892313)

2095364

55

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок
року

4836055

2740691

56

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець
року

3943742

4836055

1,4

Звіт про власний капітал
(з урахуванням впливу інфляції)
за 2011 рік
Належить акціонерам материнського банку

Рядок

Найменування
статті

Примітки

статутний
капітал

резервні
та інші
фонди
банку
(примітка
27)

1

2

3

4

5

1

Залишок на 1
січня
попереднього
року

2

Вплив переходу
на нові та/або
переглянуті
стандарти і
тлумачення, що
забезпечують
контекст, у якому
слід читати
стандарти

3

Скоригований
залишок на 1
січня
попереднього
року

4

Цінні папери в
портфелі банку
на продаж:

4.1

Результат
переоцінки до їх
справедливої
вартості

4.2

Продаж або
втрати від
зменшення
корисності

5

Основні засоби
та нематеріальні
активи:

5.1

Результат
переоцінки

5.2

Реалізований
результат
переоцінки

6

Результат
переоцінки за
операціями
хеджування

7

Накопичені
курсові різниці

8

Відстрочені
податки

9

Чистий
дохід/(збиток),

нерозподілений
прибуток
6

усього

Частка
меншості

Усього
власного
капіталу

7

8

9

2271011

3624285

132559

6027855

-

6027855

-

-

-

-

-

-

2271011

3624285

132559

6027855

-

6027855

-

-

-

-

-

-

9

-

(11152)

-

(11152)

-

(11152)

9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14

-

(244)

244

-

-

-

14

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

27

-

-

-

-

-

-

32

-

524565

-

524565

-

524565

-

513169

244

513413

-

513413

3

що визнаний
безпосередньо у
складі власного
капіталу
10

Прибуток/(збиток)
за рік

-

-

28944

28944

-

28944

11

Усього
доходів/(збитків),
що визнані за рік

-

639905

(97548)

542357

-

542357

12

Емісія акцій

-

-

-

-

-

-

13

Власні акції, що
викуплені в
акціонерів:

-

-

-

-

-

-

13.1

Викуплені

26

-

-

-

-

-

-

13.2

Продаж

26

-

-

-

-

-

-

13.3

Анулювання

26

-

-

-

-

-

-

14

Об'єднання
компаній

44

-

-

-

-

-

-

15

Дивіденди, за
якими прийнято
рішення щодо
виплати

35

-

-

(25)

(25)

-

(25)

16

Залишок на
кінець дня 31
грудня
попереднього
року (залишок на
1 січня звітного
року)

2271011

4264190

34986

6570187

-

6570187

17

Скоригований
залишок на
початок звітного
року

2271011

4264190

34986

6570187

-

6570187

17.1

Коригування.
Зміна облікової
політики

-

-

-

-

-

-

17.2

Виправлення
помилок

-

-

-

-

-

-

18

Цінні папери в
портфелі банку
на продаж:

-

-

-

-

-

-

18.1

Результат
переоцінки до їх
справедливої
вартості

9

-

37595

-

37595

-

37595

18.2

Продаж або
втрати від
зменшення
корисності

9

-

-

-

-

-

-

19

Основні засоби
та нематеріальні
активи:

-

-

-

-

-

-

19.1

Результат
переоцінки

19.2

Реалізований
результат
переоцінки

-

(1576)

1576

-

-

-

20

Результат
переоцінки за
операціями

-

-

-

-

-

-

26

14

хеджування
21

Накопичені
курсові різниці

27

-

-

-

-

-

-

22

Відстрочені
податки

32

-

(6154)

-

(6154)

-

(6154)

23

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

-

29865

1576

31441

-

31441

24

Прибуток/збиток
за рік

-

-

14853

14853

-

14853

25

Усього
доходів/(збитків),
що визнані за рік

-

50101

(3807)

46294

-

46294

26

Емісія акцій

-

-

-

-

-

-

27

Власні акції, що
викуплені в
акціонерів:

-

-

-

-

-

-

27.1

Викуплені

26

-

-

-

-

-

-

27.2

Продаж

26

-

-

-

-

-

-

27.3

Анулювання

26

-

-

-

-

-

-

28

Об'єднання
компаній

-

-

-

-

-

-

29

Дивіденди, за
якими прийнято
рішення щодо
виплати

-

-

(8708)

(8708)

-

(8708)

30

Залишок на
кінець дня 31
грудня звітного
року

2271011

4314291

22471

6607773

-

6607773

26

35

Примітки до звітів
Примітки до фінансової звітності Банку є складовою частиною річного фінансового
звіту Банку за 2011 рік, розташованого у розділі XIV "Фінансова звітність емітента".
1. В Звіті про фінансові результати пропущено рядок 16 "Резерви за активами, крім
заборгованості за кредитами" - примітка 15: станом на 31.12.11 - 8 054 тис. грн.; станом на
31.12.10 - (24 372) тис. грн.
2. В Звіті про рух грошових коштів рядок 15 уточнено рядком 15.1 "Чисте зниження
/(приріст) обов'язкового резерву банку в НБУ - примітка 4: 2011 рік - 65 961 тис. грн.; 2010
рік - (186 561) тис. грн.
3. В Звіті про власний капітал рядок 10 "Прибуток/(збиток) за рік" уточнено рядком 10.1
"Розподіл прибутку до резервних фондів": Статутний капітал, зареєстрований, сплачений 0 грн.; Резервні та інші фонди банку (примітка 27) - 126 736 тис. грн.; Нерозподілений
прибуток - (126 736) тис. грн., Усього власного капіталу - 0 грн.
4. В Звіті про власний капітал рядок 24 "Прибуток/(збиток) за рік" уточнено рядком 24.1
"Розподіл прибутку до резервних фондів": Статутний капітал, зареєстрований, сплачений 0 грн.; Резервні та інші фонди банку (примітка 27) - 20 236 тис. грн.; Нерозподілений
прибуток - (20 236) тис. грн.; Усього власного капіталу - 0 грн.

Узагальнена інформація про стан корпоративного управління
Загальні збори акціонерів
Кількість проведених загальних зборів за останні три роки
№ з/п

Рік

Чергові збори

Позачергові збори

1

2

3

4

1

2009 1

1

2

2010 1

0

3

2011 1

0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі
Реєстраційна комісія
в загальних зборах акціонерів останнього разу?
Який орган здійснював нагляд за реєстрацією
акціонерів для участі в останніх загальних зборах,
проведенням загальних зборів, голосуванням та
підбиттям підсумків (за наявності нагляду)?
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку Бюлетенями (таємне
денного на загальних зборах останнього разу?
голосування)
Які були основні причини скликання останніх
позачергових зборів?
Реорганізація
Внесення змін до статуту товариства

v

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

Інше (запишіть)

Чи проводились у звітному році загальні збори
акціонерів у формі заочного голосування? (вкажіть
необхідне)

Внесення змін до статуту
пов'язане із затвердженням
збільшення статутного капіталу
Банку
Ні

Органи акціонерного товариства
Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
Кількість членів наглядової ради

9

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

0

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

9

Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

0

Скільки разів на рік у
середньому відбувалося
засідання наглядової ради
протягом останніх трьох
років?
Які саме комітети створено в
складі наглядової ради (за
наявності)?

9

Стратегічного планування
Аудиторський
З питань призначень і винагород
Інвестиційний
Інші (запишіть)

У складі Спостережної ради не створено комітетів

Чи створено в акціонерному
товаристві спеціальну посаду
або відділ, що відповідає за
Так
роботу з акціонерами?
(вкажіть необхідне)
Яким чином визначається
розмір винагороди членів
наглядової ради?
Винагорода є фіксованою сумою

v

Винагорода є відсотком від чистого
прибутку або збільшення ринкової
вартості акцій
Винагорода виплачується у вигляді
цінних паперів товариства
Члени наглядової ради не отримують
винагороди
Інші (запишіть)

v
Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів
(протокол № 1 від 08.04.11) один член Спостережної ради
отримує винагороду.

Які з вимог до членів
наглядової ради викладені у
внутрішніх документах
акціонерного товариства?
Галузеві знання і досвід роботи в галузі
Знання у сфері фінансів і менеджменту
Особисті якості (чесність,
відповідальність)
Відсутність конфлікту інтересів
Граничний вік
Відсутні будь-які вимоги
Інші (запишіть)

Члени Спостережної ради обираються з числа фізичних
осіб, які мають повну дієздатність. Члени Спостережної
ради зобов’язані зберігати комерційну та банківську

таємницю, а також інформацію, яка стала відома їм під час
виконання функцій членів Спостережної ради; члени
Спостережної ради несуть цивільно-правову
відповідальність перед Банком за збитки, завдані їх
винними діями (або бездіяльністю), та дисциплінарну
відповідальність згідно із законом.
Коли останній раз було
обрано нового члена
наглядової ради, яким чином
він ознайомився зі своїми
правами та обов'язками?
Новий член наглядової ради
самостійно ознайомився із змістом
внутрішніх документів акціонерного
товариства

v

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)

Чи створено у вашому
акціонерному товаристві
ревізійну комісію? (вкажіть
необхідне)
Кількість членів ревізійної
комісії (осіб)
Скільки разів на рік у
середньому відбувалося
засідання ревізійної комісії
протягом останніх трьох
років?

08 квітня 2011 року на річних Загальних зборах акціонерів
шляхом кумулятивного голосування був обрано повний
кількісний склад Спостережної ради Банку
Так

3

5

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів
загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?

1

Загальні збори
акціонерів

Засідання
наглядової ради

Засідання
правління

2

3

4

Члени правління (директор)
Загальний відділ
Члени наглядової ради (голова
наглядової ради)
Юридичний відділ (юрист)
Секретар правління

v

Секретар загальних зборів
Секретар наглядової ради
Спеціальна особа, підзвітна наглядовій
раді (корпоративний секретар)
Відділ або управління, яке відповідає за

v

роботу з акціонерами
Відділ підтримки
органів
корпоративного
управління

Інше (запишіть)

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

1
Визначення основних напрямів
діяльності (стратегії)

Загальні
збори
акціонерів

Наглядова
рада

Виконавчий
орган

Не належить
до
компетенції
жодного
органу

2

3

4

5

v

Затвердження планів діяльності (бізнеспланів)
Затвердження річного фінансового
звіту, або балансу, або бюджету

v
v

v

Обрання та відкликання голови
виконавчого органу

v

Обрання та відкликання членів
виконавчого органу

v

Обрання та відкликання голови
наглядової ради

v

Обрання та відкликання членів
наглядової ради

v

Обрання голови та членів ревізійної
комісії

v

Визначення розміру винагороди для
голови та членів виконавчого органу
Визначення розміру винагороди для
голови та членів наглядової ради

v
v

Прийняття рішення про притягнення до
майнової відповідальності членів
виконавчого органу

v

Прийняття рішення про додатковий
випуск акцій

v

Прийняття рішення про викуп,
реалізацію та розміщення власних акцій

v

Затвердження аудитора
Затвердження договорів, щодо яких
існує конфлікт інтересів

v

v
v

v

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження
виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму
та/або вид, від імені акціонерного товариства? (вкажіть необхідне)
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про
порядок вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість? (вкажіть необхідне)
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Положення про загальні збори акціонерів
Положення про наглядову раду
Положення про виконавчий орган (правління)
Положення про посадових осіб акціонерного товариства

Так
Так
v
v
v

Положення про ревізійну комісію

v

Положення про акції акціонерного товариства
Положення про порядок розподілу прибутку
Інше (запишіть)

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого
акціонерного товариства?

1
Фінансова
звітність,
результати
діяльності

Інформація
розповсюджується
на загальних
зборах

Інформація
публікується в
офіційному
друкованому
виданні,
оприлюднюється
в
загальнодоступній
інформаційній
базі даних
ДКЦПФР про
ринок цінних
паперів

Документи
надаються для
ознайомлення
безпосередньо
в
акціонерному
товаристві

Копії
документів
надаються
на запит
акціонера

Інформація
розміщується
на власній
веб-сторінці
акціонерного
товариства

2

3

4

5

6

v

Інформація
про
акціонерів,
які
володіють
10
відсотками
та більше
статутного
капіталу

v

v

v

Інформація
про склад
органів
товариства

v

Статут та
внутрішні
документи

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно
до міжнародних стандартів фінансової звітності? (вкажіть
необхідне)
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські
перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором
протягом останніх трьох років? (вкажіть необхідне)

v

v

v

Протоколи
загальних
зборів
акціонерів
після їх
проведення
Розмір
винагороди
посадових
осіб
акціонерного
товариства

v

Так
Частіше ніж раз на рік

Який орган приймав рішення про затвердження аудитора?
(вкажіть необхідне)
Чи змінювало акціонерне товариство аудитора протягом
останніх трьох років? (вкажіть необхідне)
З якої причини було змінено аудитора?

Наглядова рада
Ні

Не задовольняв професійний рівень
Не задовольняли умови договору з аудитором
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів
Інше (запишіть)

Аудитора не змінювали

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

v

Наглядова рада
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

v

Стороння компанія або сторонній консультант
Перевірки не проводились
Інше (запишіть)

НБУ, ДПІ, Внутрішній
Аудит УніКредит Банк
Австрія АГ

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку
останнього разу?
З власної ініціативи
За дорученням загальних зборів
За дорученням наглядової ради
За зверненням правління
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів
Інше (запишіть)

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом
останнього року платні послуги консультантів у сфері
корпоративного управління чи фінансового менеджменту?
(вкажіть необхідне)

Згідно Закону України
"Про банки і банківську
діяльність "
Ні

Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного
управління
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих
способів протягом наступних трьох років?
Випуск акцій

v

Випуск депозитарних розписок
Випуск облігацій
Кредити банків

v
v

Фінансування з державного і місцевих бюджетів
Інше (запишіть)

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом
наступних трьох років?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори

v

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на
акції у депозитарній системі України, протягом останніх трьох років? (вкажіть Ні
необхідне)
З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у
депозитарній системі України (далі - особа)?
Не задовольняв професійний рівень особи
Не задовольняли умови договору з особою
Особу змінено на вимогу:
акціонерів
суду
Інше (запишіть)

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила)
корпоративного управління? (вкажіть необхідне)
У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил)
корпоративного управління вкажіть дату його прийняття.
Яким органом прийнятий?
Чи оприлюднена інформація про прийняття акціонерним товариством кодексу
(принципів, правил) корпоративного управління? (вкажіть необхідне)
Укажіть, яким чином кодекс (принципи, правила) корпоративного управління
оприлюднено.
Розкрийте стан дотримання кодексу (принципів, правил) корпоративного
управління у вашому акціонерному товаристві.

не
змінювали
Ні

-

-

