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

Фiлiп, Бернар ДЮМЕЛЬ

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)
06.04.2016

М.П.

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2015 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство «УкрСиббанк»
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
09807750
4. Місцезнаходження
Харківська , 61001, мiсто Харкiв, проспект Московський, 60
5. Міжміський код, телефон та факс
(057)738-80-01, (044)537-49-25, (044)201-22-74 (057)703-26-20, (044)201-22-54
6. Електронна поштова адреса
office@ukrsibbank.com

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

25.04.2016
(дата)

2. Річна інформація опублікована у "Вiдомостi НКЦПФР" №80

26.04.2016

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

(дата)

в мережі Інтернет
(адреса сторінки)

(дата)

Зміст
1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство

X

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість
акцій (розміру часток, паїв)

X

7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

X

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу

X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на

кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які
відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами
іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на
іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного
року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових
платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими
забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини
об'єкта) житлового будівництва)

33. Примітки

- Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб вiдсутнi, в
зв'язку з тим, що емiтент у звiтному перiодi не брав участi у створеннi
юридичних осiб.
- Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря вiдсутня, в зв'язку з тим,
що в установi не має такої посади.
- Iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента
вiдсутня, тому що серед посадових осiб не має таких, що володiють акцiями
емiтента.
- Iнформацiя про дивiденди вiдсутня, тому що у звiтному роцi дивiденди не
нараховувалися та не сплачувалися.
- Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що
емiтент не здiйснював випуск похiдних цiнних паперiв.
- Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду вiдсутня, в
зв'язку з тим, що емiтент не здiйснював викуп власних акцiй протягом звiтного
перiоду.
- Iнформацiя щодо вартостi чистих активiв емiтента не складається емiтентами
якi здiйснюють банкiвську дiяльнiсть.
- Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї
вiдсутня, в зв'язку з тим, що емiтент не займається видами дiяльностi, що

класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та
розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної
дiяльностi.
- Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї вiдсутня, в зв'язку з тим,
що емiтент займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна,
добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу
та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.
- Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв вiдсутня,
тому що Облiгацiї - незабезпеченi.
- Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй вiдсутня, в зв'язку з тим, що
емiтент не здiйснював випуски iпотечних облiгацiй.
- Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття вiдсутня, в
зв'язку з тим, що емiтент не здiйснював випуски iпотечних облiгацiй.
- Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових
платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за
якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття
вiдсутня в зв'язку з тим, що емiтент не здiйснюваво випуски iпотечних ЦП.
- Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що
емiтент не здiйснював випуски iпотечних сертифiкатiв.
- Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що
емiтент не здiйснював випуски iпотечних сертифiкатiв.
- Основнi вiдомостi про ФОН вiдсутнi, в зв'язку з тим, що емiтент не є
емiтентом сертифiкатiв ФОН.
- Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН вiдсутня, в зв'язку з тим, що
емiтент не здiйснював випуски сертифiкатiв ФОН.
- Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН вiдсутня, в зв'язку з
тим, що емiтент не здiйснював випуски сертифiкатiв ФОН.
- Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН вiдсутнiй, в зв'язку з тим, що
емiтент не здiйснював випуски сертифiкатiв ФОН.
- Правила ФОН вiдсутнi, в зв'язку з тим, що емiтент не є емiтентом
сертифiкатiв ФОН.
- Вiдомостi про аудиторський висновок (звiт) вiдсутнi, в зв'язку з тим, що
емiтенти з вiдкритим розмiщенням цiнних паперiв цю форму не заповнюють.
- Звiт про стан об'єкта нерухомостi вiдсутнiй, в зв'язку з тим, що емiтент не
здiйснював емiсiю цiльових облiгацiй пiдприємств.

III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
Публiчне акцiонерне товариство «УкрСиббанк»
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
1 480 120 0000 00562
3. Дата проведення державної реєстрації
28.10.1991
4. Територія (область)
Харківська
5. Статутний капітал (грн)
1774333040
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
0
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
N64.19 Iншi види грошового посередництва
--10. Органи управління підприємства
Згiдно з "Положенням про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", iнформацiю про
органи управлiння емiтента не заповнюють емiтенти - акцiонернi товариства.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у національній валюті
Головне управлiння Hацiонального банку України по мiсту Київу i Київськiй областi
2) МФО банку
321024
3) поточний рахунок
3200717282001
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у іноземній валюті
BNP PARIBAS U.S.A
5) МФО банку
-

6) поточний рахунок
02006115120013
12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності

Номер
ліцензії
(дозволу)

Дата
видачі

Державний
орган, що
видав

Дата
закінчення
дії ліцензії
(дозволу)

1

2

3

4

5

Банкiвськi операцiї

№75

05.10.2011

Нацiональний
Необмежена
банк України

Банкiвська лiцензiя НБУ № 75 вiд 05.10.2011 р. на
право надання банкiвських послуг, визначених
Опис
частиною третьою статтi 47 Закону України "Про
банки i банкiвську дiяльнiсть".

Банкiвськi операцiї

№75

05.10.2011

Нацiональний
Необмежена
банк України

Генеральна лiцензiя НБУ на здiйснення валютних
операцiй № 75 вiд 05.10.2011 р. на право
здiйснення валютних операцiї згiдно з додатком,
яким визначений наступний перелiк таких
валютних операцiй:
- неторговельнi операцiї з валютними цiнностями;
- операцiї з готiвковою iноземною валютою та
чеками (купiвля, продаж, обмiн, прийняття на
iнкасо), що здiйснюються в касах i пунктах обмiну
iноземної валюти банкiв;
- операцiї з готiвковою iноземною валютою
(купiвля, продаж, обмiн), що здiйснюються в
пунктах обмiну iноземної валюти, якi працюють
на пiдставi укладених банками агентських
договорiв з юридичними особами-резидентами;
- ведення рахункiв клiєнтiв (резидентiв та
нерезидентiв) в iноземнiй валютi та клiєнтiв –
нерезидентiв у грошовiй одиницi України;
- ведення кореспондентських рахункiв банкiв
(резидентiв та нерезидентiв) в iноземнiй валютi.
Опис
- ведення кореспондентських рахункiв банкiв
(нерезидентiв) у грошовiй одиницi України.
- вiдкриття кореспондентських рахункiв в
уповноважених банках України в iноземнiй валютi
та здiйснення операцiй за ними;
- вiдкриття кореспондентських рахункiв у банках
(нерезидентах) в iноземнiй валютi та здiйснення
операцiй за ними;
- залучення та розмiщення iноземної валюти на
валютному ринку України;
- залучення та розмiщення iноземної валюти на
мiжнародних ринках;
- торгiвля iноземною валютою на валютному
ринку України [за винятком операцiй з готiвковою
iноземною валютою та чеками (купiвля, продаж,
обмiн), що здiйснюється в касах i пунктах обмiну
iноземної валюти банкiв i агентiв];
- торгiвля iноземною валютою на мiжнародних
ринках;
- залучення та розмiщення банкiвських металiв на

валютному ринку України;
- торгiвля банкiвськими металами на валютному
ринку України;
- валютнi операцiї на валютному ринку України,
якi належать до фiнансових послуг згiдно зi
статтею 4 Закону України «Про фiнансовi послуги
та державне регулювання фiнансових послуг» та
не зазначенi в абзацах другому-сiмнадцятому
роздiлу другого Положення про порядок надання
банкам i фiлiям iноземних банкiв генеральних
лiцензiй на здiйснення валютних операцiй,
затвердженого постановою Правлiння
Нацiонального банку України вiд 15.08.2011 №
281;
- валютнi операцiї на мiжнародних ринках, якi
належать до фiнансових послуг згiдно зi статтею 4
Закону України «Про фiнансовi послуги та
державне регулювання фiнансових послуг» та не
зазначенi в абзацах другому-сiмнадцятому роздiлу
другого Положення про порядок надання банкам i
фiлiям iноземних банкiв генеральних лiцензiй на
здiйснення валютних операцiй, затвердженого
постановою Правлiння Нацiонального банку
України вiд 15.08.2011 № 281.

АЕ
23.10.2014
№294541

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку
Опис

Опис

Господарська дiяльнiсть

НКЦПФР

Необмежена

Дилерська дiяльнiсть.
Срок дiє лiцiнзiї с 24.10.2014 - необмежений.

АЕ
23.10.2014
№294543

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку

Необмежена

Брокерська дiяльнiсть.
Срок дiє лiцiнзiї с 24.10.2014 - необмежений.

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринкуПрофесiйна дiяльнiсть
АЕ
23.10.2014
на фондовому ринку
№294542
Опис

НКЦПФР

ДКЦПФР

Необмежена

Андеррайтинг.
Срок дiє лiцiнзiї с 24.10.2014 - необмежений.

Адмiнiстрацiя
державної
служби
АВ
спецiального
12.05.2008
Необмежена
№368596
зв’язку та
захисту
iнформацiї
України
Вид господарської дiяльностi – Розробка,
виробництво , використання, експлуатацiя,
сертифiкацiйнi iспити, тематичнi дослiдження,
експертиза, ввезення, вивiз криптосистем та
Опис засобiв криптографiчного захисту iнформацiї (крiм
послуг електронного цифрового пiдпису), торгiвля
криптосистемами i засобами криптографiчного
захисту iнформацiї в частинi:
(1) Використання, експлуатацiя засобiв

криптографiчного захисту iнформацiї i
криптосистем.
(2) Надання послуг в сферi криптографiчного
захисту iнформацiї.
(3) Ввезення, вивiз засобiв криптографiчного
захисту iнформацiї i криптосистем.
(4) Торгiвля засобами криптографiчного захисту
iнформацiї i криптосистемами.
З наданням права виробництва робiт по пунктам
(1)-(4) в сферi криптографiчного захисту
конфiденцiальної iнформацiї.

АЕ
08.10.2013
№286557

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку

Опис

Опис

Опис

Депозитарiй iнвестицiйного фонду чи iнвестицiйної компанiї

НКЦПФР

Необмежена

Дiяльнiсть iз зберiгання активiв пенсiйних фондiв.
Срок дiє лiцiнзiї с 12.10.2013 - необмежений.

АЕ
08.10.2013
№286556

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку

Необмежена

Дiяльнiсть iз зберiгання активiв iнститутiв
спiльного iнвестування.
Срок дiє лiцiнзiї с 12.10.2013 - необмежений.

АЕ
08.10.2013
№286558

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку

НКЦПФР

НКЦПФР

Необмежена

Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи.
Срок дiє лiцiнзiї с 12.10.2013 - необмежений.

№61

09.08.1994

Мiнiстерство
фiнансiв
Необмежена
України

Дозвiл на право здiйснення дiяльностi як
депозитарiй iнвестицiйного фонду чи
iнвестицiйної компанiї.

Опис

15. 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

РА "Эксперт-Рейтинг"

уповноважене рейтингове
агентство

18.02.2016

uaAAA

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

Код за ЄДРПОУ
засновника та/або
учасника

Місцезнаходження

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

АТ "Українська-Сибiрська
iнвестицiйна корпорацiя"

14086028

61002 смт.Кулиничi
Кулиничiвська, 44

0.0003470712578

АТЗТ "Тома"

14080511

61000 Харкiв
Iванiвська, 1

0.000013321061755

АТ Страхова компанiя "Харкiв"

14073445

61000 Харкiв
Радянської України, 1

0.0000085609632789

ЗАТ "Красноградський
м`ясокомбiнат"

00444168

63330 Красноград
Українська, 162

0.00000685553372776

ВАТ "Мереф`янський скляний
завод"

00293504

62472 Мерефа
Леонiвська, 84

0.00000259252344194

ПАТ "Харкiвський
птахокомбiнат"

00444145

61030 Харкiв
Сидоренкiвська, 3

0.00000113789235419

Харкiвський м`ясокомбiнат

00444147

61001 Харкiв Гагарiна,
100

0.00000045087364208

АТ фiрма "АТЕК"

14054883

61000 Харкiв 50-рiччя
ВЛКСМ, 54-А

0.00000027334214551

ПАТ "Турбогаз"

00158787

61003 Харкiв
Дубового, 6/4

0.00000017865868067

ЗАТ "Оргтурбогаз"

04695526

61000 Харкiв Гагарiна,
348

0.00000015836936678

ЗАТ "Iзюмський м`ясокомбiнат"

00444180

64300 Iзюм
Комiнтерна, 4

0.00000008904754431

ДП "Ресторан Станцiї "Левада"

01551133

61140 Харкiв перон ж/д
ст.Левада

0.00000004790532447

ВАТ "Укренерготеплоiзоляцiя"

00110243

61000 Харкiв
Текстильна, 82

0.00000004452377215

АТЗТ "IнтурбiзнесцентрДружба"

02573591

61009 Харкiв Гагарiна,
185

0

ТОВ "Страннiк"

32632652

50072 Кривий Рiг
Черняховського, 8

0

ЗАТ "Харкiвспецмонтаж"

00238842

61005 Харкiв Воєнна,
35

0

Харкiвський Виробничий
кооператив "Трансбудмаш"

06957839

61001 Харкiв
Набережна В.Чапаєва,
2

0

АТ "Ефект"

19040522

65085 Одеса шосе
Тираспольське, 19

0

ВАТ "Точприлад"

05796222

61166 Харкiв Серпова,
4

0

ДП "Харкiввибухпром"

00292184

61001 Харкiв Кiрова,
18

0

Прізвище, ім"я, по батькові
фізичної особи

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

Відсоток акцій (часток, паїв), які
належать засновнику та/або
учаснику (від загальної кількості)
0.00038078195283376

Усього

V. Інформація про посадових осіб емітента
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) посада
Голова Правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Фiлiп, Бернар ДЮМЕЛЬ (Philippe, Bernard DUMEL)
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
14CF 85172 20.05.2014 Генеральне консульство Францiї в Стамбулi
4) рік народження**
1958
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
33
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Банк TEB, Туреччина, Головний операцiйний директор, Член Виконавчого комiтету банку TEB;
Радник Голови Правлiння АТ «УкрСиббанк» з питань стратегiчного менеджменту.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
01.04.2015 необмежений
9) Опис
Повноваження та обов'язки особи передбаченi Статутом Товариства, Положенням про Правлiння
Товариства, а також iншими внутрiшнiми документами Товариства та чинним законодавством
України.
Вiдповiдно до норм чинного законодавства України, особа не надала згоди на розкриття
iнформацiї про розмiр отриманої винагороди.
Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi
господарської, службової дiяльностi, не має.
У зв’язку iз заявою про звiльнення за згодою сторiн з 31.03.2015 року припинено повноваження
Голови Правлiння Публiчного акцiонерного товариства «УкрСиббанк» Фiлiпа, Iва, Енрi Жоаньє.
"На пiдставi Рiшення Спостережної Ради АТ «УкрСиббанк» вiд 23 березня 2015 року про обрання
Фiлiпа, Бернара ДЮМЕЛЯ(Philippe, Bernard DUMEL) Головою Правлiння АТ «УкрСиббанк»;
На пiдставi Рiшення Комiтету з питань нагляду та регулювання дiяльностi банкiв, нагляду
(оверсайту) платiжних систем НБУ вiд 02 жовтня 2015 року №470 (Лист НБУ № 24-00011/73784
вiд 07.10.2015, отриманого банком 13.10.2015р) про погодження Фiлiпа, Бернара ДЮМЕЛЯ
(Philippe, Bernard DUMEL) на посадi Голови Правлiння;
Згiдно з Наказом АТ «УкрСиббанк» № П-HR-2015-295 вiд 13 жовтня 2015 року Фiлiп, Бернар
ДЮМЕЛЬ (Philippe, Bernard DUMEL)приступив до виконання обов’язкiв Голови Правлiння АТ
«УкрСиббанк» з 13 жовтня 2015 року."
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Заступник Голови Правлiння - Начальник Департаменту корпоративного бiзнесу
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Жан-Люк Анн Леон Дегель (Jean-Luc Anne Leon Deguel)
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи

EI 245343 03.06.2010 м. Варшава
4) рік народження**
1959
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
31
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Начальник Департаменту банкiвського обслуговування комерцiйних органiзацiй/банкiвських
послуг корпоративним клiєнтам-Член Правлiння Банку Фортiс Банк Польща
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
16.07.2010 необмежений
9) Опис
Повноваження та обов'язки особи передбаченi Статутом Товариства, Положенням про Правлiння
Товариства, а також iншими внутрiшнiми документами Товариства та чинним законодавством
України.
Вiдповiдно до норм чинного законодавства України, особа не надала згоди на розкриття
iнформацiї про розмiр отриманої винагороди.
Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi
господарської, службової дiяльностi, не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Заступник Голови Правлiння – Головний операцiйний директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Лiонель, Марк Дюмо (Lionel, Marc Dumeaux)
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
11AL 82046 17.03.2011 Посольство Францiї в Українi, м.Київ
4) рік народження**
1958
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
34
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
АТ «Iндустрiально-Експортний Банк», Україна, Головний операцiйний директор, член Правлiння
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
26.05.2011 необмежений

9) Опис
Повноваження та обов'язки особи передбаченi Статутом Товариства, Положенням про Правлiння
Товариства, а також iншими внутрiшнiми документами Товариства та чинним законодавством
України.
Вiдповiдно до норм чинного законодавства України, особа не надала згоди на розкриття
iнформацiї про розмiр отриманої винагороди.
Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi
господарської, службової дiяльностi, не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Заступник Голови правлiння – Директор з ринкiв капiталу
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Цапенко Дмитро Олександрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
MM 320245 31.08.1999 Московським МВХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi
4) рік народження**
1973
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
20
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
АТ "УКРСИББАНК", Заступник Директора з ринкiв капiталу.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
18.12.2015 необмежений
9) Опис
Повноваження та обов'язки особи передбаченi Статутом Товариства, Положенням про Правлiння
Товариства, а також iншими внутрiшнiми документами Товариства та чинним законодавством
України.
Вiдповiдно до норм чинного законодавства України, особа не надала згоди на розкриття
iнформацiї про розмiр отриманої винагороди.
Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi
господарської, службової дiяльностi, не має.
На пiдставi Рiшення Спостережної Ради АТ «УкрСиббанк» вiд 18.12. 2015 року (Протокол № 7) та
Наказу АТ «УкрСиббанк» № 493-ВК вiд 21.12.2015 року, Цапенка Дмитра Олександровича з
22.12.2015 року переведено, за його згодою, на посаду Заступника Голови Правлiння – Директора
з ринкiв капiталу АТ «УкрСиббанк» та обрано членом Правлiння АТ «УкрСиббанк».
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Начальник Департаменту комплаєнс контролю
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Маслакова Свiтлана Юрiївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
CH 219333 09.07.1996 Харкiвським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
4) рік народження**
1959
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
36
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
АТ "УКРСИББАНК", начальник Департаменту внутрiшнього аудиту.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
10.07.2014 необмежений
9) Опис
Повноваження та обов'язки особи передбаченi Статутом Товариства, Положенням про Правлiння
Товариства, а також iншими внутрiшнiми документами Товариства та чинним законодавством
України.
Вiдповiдно до норм чинного законодавства України, особа не надала згоди на розкриття
iнформацiї про розмiр отриманої винагороди.
Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi
господарської, службової дiяльностi, не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Заступник Голови Правлiння – Директор з питань споживчого кредитування
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Радiн Володимир Миколайович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
HK 281744 06.03.1997 Новозаводським ВМ УМВС України в Чернiгiвськiй областi
4) рік народження**
1980
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
13

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Директор з продажiв та маркетингу напрямку споживчого кредитування АТ “УкрСиббанк».
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
02.10.2014 необмежений
9) Опис
Повноваження та обов'язки особи передбаченi Статутом Товариства, Положенням про Правлiння
Товариства, а також iншими внутрiшнiми документами Товариства та чинним законодавством
України.
Вiдповiдно до норм чинного законодавства України, особа не надала згоди на розкриття
iнформацiї про розмiр отриманої винагороди.
Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi
господарської, службової дiяльностi, не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Заступник Голови Правлiння з питань роздрiбного бiзнесу
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Лежнiн Костянтин Петрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
51 5329773 06.03.2012 Посольство Росiї, Україна
4) рік народження**
1976
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
18
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ «Альфа-Банк», заступник головного операцiйного директора; Заступник голови правлiння з
операцiйних питань АКIБ" Укрсиббанк"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
01.11.2011 необмежений
9) Опис
Повноваження та обов'язки особи передбаченi Статутом Товариства, Положенням про Правлiння
Товариства, а також iншими внутрiшнiми документами Товариства та чинним законодавством
України.
Вiдповiдно до норм чинного законодавства України, особа не надала згоди на розкриття
iнформацiї про розмiр отриманої винагороди.
Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi
господарської, службової дiяльностi, не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Заступник Голови Правлiння-Начальник юридичного департаменту
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Панов Сергiй Миколайович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
ТТ 095660 14.02.2012 Шевченкiвським РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi
4) рік народження**
1971
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
27
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
АТ "УкрСиббанк" Заступник Голови Правлiння з правових питань - начальник Юридичного
департаменту
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
22.05.1999 необмежений
9) Опис
Повноваження та обов'язки особи передбаченi Статутом Товариства, Положенням про Правлiння
Товариства, а також iншими внутрiшнiми документами Товариства та чинним законодавством
України.
Вiдповiдно до норм чинного законодавства України, особа не надала згоди на розкриття
iнформацiї про розмiр отриманої винагороди.
Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi
господарської, службової дiяльностi, не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Заступник Голови Правлiння - начальник Департаменту фiнансiв
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
РЕЗОН Грегорi, Тьєрi, Реймонд (RAISON Gregory, Thierry, Raymond)
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
EI 980884 27.04.2012 м. Париж
4) рік народження**
1973
5) освіта**
Вища

6) стаж роботи (років)**
30
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Керiвник з управлiння капiталом – Заступник фiнансового директора Мiжнародного роздрiбного
бiзнесу БНП Парiба.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
02.07.2015 необмежений
9) Опис
Повноваження та обов'язки особи передбаченi Статутом Товариства, Положенням про Правлiння
Товариства, а також iншими внутрiшнiми документами Товариства та чинним законодавством
України.
Вiдповiдно до норм чинного законодавства України, особа не надала згоди на розкриття
iнформацiї про розмiр отриманої винагороди.
Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi
господарської, службової дiяльностi, не має.
На пiдставi Наказу АТ «УкрСиббанк» вiд 29 травня 2015 року № 212-ВК, Самарiну Ганну Юрiївну
з 02 червня 2015 року переведено, за її згодою, з посади Заступника Голови Правлiння –
начальника департаменту фiнансiв АТ «УкрСиббанк» на посаду консультанта департаменту
фiнансiв АТ «УкрСиббанк», у зв’язку iз чим достроково припинено її повноваження члена
правлiння АТ «УкрСиббанк». На пiдставi Наказу АТ «УкрСиббанк» вiд 02 червня 2015 року №
214-ВК, РЕЗОНА Грегорi, Тьєрi, Реймонда (RAISON Gregory, Thierry, Raymond) з 02 червня 2015
року призначено на посаду Заступника Голови Правлiння – начальника департаменту фiнансiв АТ
«УкрСиббанк».
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Голова Спостережної Ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Жан-Поль Сабе (Jean-Paui Sabel)
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
12CZ 13853 21.09.2012 префектурою полiцiї
4) рік народження**
1954
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Заступник Голови Мiжнародного роздрiбного бiзнесу БНП Парiба, вiдповiдальний за роздрiбний
бiзнес у центральнiй та схiднiй Європi, Туреччинi та Азiї, а також за стратегiю i розвиток МРБ
(нерезидент).

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
21.04.2015 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки особи передбаченi Статутом Товариства, Положенням про Правлiння
Товариства, а також iншими внутрiшнiми документами Товариства та чинним законодавством
України.
Вiдповiдно до норм чинного законодавства України, особа не надала згоди на розкриття
iнформацiї про розмiр отриманої винагороди.
Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi
господарської, службової дiяльностi, не має.
Переобрано в повному складi на новий строк.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Спостережної Ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бертран Бар'є (Bertrand Barrier)
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
13 FV 10689 21.11.2013 Посольством Францiї в Українi, Київ
4) рік народження**
1976
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Партнер Юридичної компанiї “Gide Loyrette Nouel”.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
21.04.2015 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки особи передбаченi Статутом Товариства, Положенням про Правлiння
Товариства, а також iншими внутрiшнiми документами Товариства та чинним законодавством
України.
Вiдповiдно до норм чинного законодавства України, особа не надала згоди на розкриття
iнформацiї про розмiр отриманої винагороди.
Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi
господарської, службової дiяльностi, не має.
Призначено рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв 21.04.2015р.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Спостережної Ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Домiнiк Меню (Dominique Menu)
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
10AD 97236 12.02.2010 Посольством Францiї в Українi
4) рік народження**
1955
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Голова Представництва БНП Парiба в Українi.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
21.04.2015 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки особи передбаченi Статутом Товариства, Положенням про Правлiння
Товариства, а також iншими внутрiшнiми документами Товариства та чинним законодавством
України.
Вiдповiдно до норм чинного законодавства України, особа не надала згоди на розкриття
iнформацiї про розмiр отриманої винагороди.
Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi
господарської, службової дiяльностi, не має.
Переобрано в повному складi на новий строк.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Спостережної Ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Ален, Жорж, Огюст Фонтено (Alain, Georges, Auguste Fonteneau)
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
09PA 47134 07.05.2009 Префектурою Версалю
4) рік народження**
1952
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**

0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
БНП Парiба Роздрiбний бiзнес на ринках, що розвиваються, фiнансовий директор (з сiчня 2009р.)
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
21.04.2015 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки особи передбаченi Статутом Товариства, Положенням про Правлiння
Товариства, а також iншими внутрiшнiми документами Товариства та чинним законодавством
України.
Вiдповiдно до норм чинного законодавства України, особа не надала згоди на розкриття
iнформацiї про розмiр отриманої винагороди.
Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi
господарської, службової дiяльностi, не має.
Переобрано в повному складi на новий строк.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Спостережної Ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Жан Батiст Пiжон (Jean Baptiste Jacques Marie Pigeon)
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
14 D 174621 24.11.2014 Посольством Францiї в Українi, Київ
4) рік народження**
1960
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Генеральний Директор, IнтерКонтиненталь Київ
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
21.04.2015 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки особи передбаченi Статутом Товариства, Положенням про Правлiння
Товариства, а також iншими внутрiшнiми документами Товариства та чинним законодавством
України.
Вiдповiдно до норм чинного законодавства України, особа не надала згоди на розкриття
iнформацiї про розмiр отриманої винагороди.
Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi
господарської, службової дiяльностi, не має.
Призначено рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв 21.04.2015р.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Спостережної Ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Нiк Тессейман (Nick Tesseyman)
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
GBR 706153385 11.08.2006 Мiнiстерством закордонних справ Спiвдружностi, Лондон
4) рік народження**
1968
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Керiвний директор з фiнансових установ Європейський Банк Реконструкцiї та розвитку
(нерезидент). Член Спостережної Ради Allianz Slovenska Poistovna, Словакiя (нерезидент).
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
21.04.2015 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки особи передбаченi Статутом Товариства, Положенням про Правлiння
Товариства, а також iншими внутрiшнiми документами Товариства та чинним законодавством
України.
Вiдповiдно до норм чинного законодавства України, особа не надала згоди на розкриття
iнформацiї про розмiр отриманої винагороди.
Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi
господарської, службової дiяльностi, не має.
Переобрано в повному складi на новий строк.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Спостережної Ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Жан Марк Бюрезi (Jean Marc Buresi)
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
11CF 20500 11.07.2011 Префектурою О-де-Сен Нантер
4) рік народження**
1958

5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Голова Споживчого кредитування Iнсайд, БНП Парiба Споживче кредитування, Голова Продажiв i
Маркетингу, БНП Парiба Споживче кредитування.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
21.04.2015 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки особи передбаченi Статутом Товариства, Положенням про Правлiння
Товариства, а також iншими внутрiшнiми документами Товариства та чинним законодавством
України.
Вiдповiдно до норм чинного законодавства України, особа не надала згоди на розкриття
iнформацiї про розмiр отриманої винагороди.
Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi
господарської, службової дiяльностi, не має.
Переобрано в повному складi на новий строк.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Спостережної Ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Фiлiп, Iв, Енрi Жоаньє (Joannier Philippe, Yves, Henri)
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
11CY 44393 09.11.2011 Посольство Францiї в Українi, м.Київ
4) рік народження**
1951
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
40
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Голова Правлiння АТ «УкрСиббанк».
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
21.04.2015 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки особи передбаченi Статутом Товариства, Положенням про Правлiння
Товариства, а також iншими внутрiшнiми документами Товариства та чинним законодавством

України.
Вiдповiдно до норм чинного законодавства України, особа не надала згоди на розкриття
iнформацiї про розмiр отриманої винагороди.
Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi
господарської, службової дiяльностi, не має.
Призначено рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв 21.04.2015р.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Головний бухгалтер – начальник Управлiння фiнансового та податкового облiку Департаменту
фiнансiв
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бродський Олександр Юрiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
МК 930964 05.08.1998 Московським МВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi
4) рік народження**
1969
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
26
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
АТ "УкрСиббанк", начальник управлiння звiтностi Департаменту фiнансiв.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
03.01.2007 необмежений
9) Опис
Повноваження та обов'язки особи передбаченi Статутом Товариства, а також iншими внутрiшнiми
документами Товариства та чинним законодавством України.
Вiдповiдно до норм чинного законодавства України, особа не надала згоди на розкриття
iнформацiї про розмiр отриманої винагороди.
Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi
господарської, службової дiяльностi, не має.
"На пiдставi заяви про звiльнення за власним бажанням, 9 сiчня 2015 року Крикун Людмила
Володимирiвна була звiльнена з посади головного бухгалтера - заступника начальника
департаменту фiнансiв АТ «УкрСиббанк».
Наказом №10-ВК вiд 12 сiчня 2015 року, на Бродського Олександра Юрiйовича, начальника
управляння звiтностi Департаменту фiнансiв АТ «УкрСиббанк», покладено тимчасово, з 12 сiчня
2015 року, виконання обов’язкiв головного бухгалтера АТ «УкрСиббанк».
Наказом № 92-ВК вiд 10 березня 2015 року, Бродського Олександра Юрiйовича, начальника
управлiння звiтностi Департаменту фiнансiв АТ «УКРСИББАНК», тимчасово виконуючого
обов’язки головного бухгалтера АТ «УКРСИББАНК», з 10 березня 2015 року призначено на
посаду: Головний бухгалтер – начальник Управлiння звiтностi Департаменту фiнансiв АТ
«УКРСИББАНК». У зв’язку iз введенням в дiю нової органiзацiйної структури АТ «УкрСиббанк»,

на пiдставi Наказу АТ «УкрСиббанк» вiд 27.10. 2015 №421-ВК, Бродського Олександра
Юрiйовича переведено на посаду Головного бухгалтера – начальника Управлiння фiнансового та
податкового облiку Департаменту Фiнансiв АТ «УкрСиббанк»."
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
Кількість за видами акцій
Від загальної
кількості акцій
прості на
привілейовані
(у відсотках) прості іменні пред'явника
іменні

Найменування
юридичної особи

Код за
ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Кількість
акцій (штук)

БНП Париба С.А.,
Францiя (BNP Paribas
S.A.)

662042449

75009 Францiя - Париж
бульвар дез Итальен,16

150817552378

84.9996

138047721538

0

12769830840

0

26614995600

15.0000

24361496040

0

2253499560

0

ЄБРР,(European Bank for
- Велика Британiя - Лондон
Reconstruction and
GB26500612
Ван Ексчейндж Сквер,
Development, United
EC2A 2JN
Kingdom)
Прізвище, ім'я, по
батькові фізичної
особи*

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

Кількість
акцій (штук)

Усього 177433304000

Кількість за видами акцій
Від загальної
кількості акцій
прості на
привілейовані
(у відсотках) прості іменні пред'явника
іменні
99.9996

162409973600

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Заповненювати необов'язково.

0

15023330400

привілейовані
на пред'явника

привілейовані
на пред'явника
0

VII. Інформація про загальні збори акціонерів
чергові

Вид загальних
зборів*

позачергові

X

Дата проведення

21.04.2015

Кворум зборів**

99.9995344978

Опис

Вид загальних
зборів*
Дата
проведення
Кворум
зборів**

Опис

На розгляд Загальних Зборiв Акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «УкрСиббанк» (далi
– Банк) було винесено 24 питання:
1. Про обрання лiчильної комiсiї Загальних Зборiв Акцiонерiв Банку
2. Про обрання секретаря Загальних Зборiв Акцiонерiв Банку
3. Про затвердження рiчної фiнансової звiтностi Банку за 2014 рiк
4.Про затвердження звiту i висновкiв зовнiшнього аудитора Банку ТОВ «Українська Аудиторська
Служба» до рiчної фiнансової звiтностi Банку за 2014 рiк
5. Про затвердження рiчної консолiдованої фiнансової звiтностi Банку за 2014 рiк
6. Про затвердження звiту i висновкiв зовнiшнього аудитора Банку ТОВ «Українська Аудиторська
Служба» до рiчної консолiдованої фiнансової звiтностi Банку за 2014 рiк
7. Про затвердження висновкiв Ревiзiйної Комiсiї Банку до рiчного фiнансового звiту i балансу за
2014 рiк
8. Про розподiл прибутку i збиткiв Банку за 2014 рiк
9. Звiт Спостережної Ради Банку за 2014 рiк i прийняття рiшення за результатами його розгляду
10. Звiт Правлiння Банку за 2014 рiк i прийняття рiшення за результатами його розгляду
11. Звiт Ревiзiйної Комiсiї Банку за 2014 рiк i прийняття рiшення за результатами його розгляду
12. Про затвердження рiчної фiнансової звiтностi дочiрнiх компанiй Банку за 2014 рiк
13. Про затвердження змiн до Статуту АТ «УкрСиббанк»
14. Про внесення змiн до Положення про Загальнi збори АТ «УкрСиббанк»
15. Про внесення змiн до Положення про Правлiння АТ «УкрСиббанк»
16. Про внесення змiн до Положення про Спостережну Раду АТ «УкрСиббанк»
17. Про Голову Правлiння АТ «УкрСиббанк»
18. Про припинення повноважень членiв Спостережної Ради АТ «УкрСиббанк»
19. Про обрання членiв Спостережної Ради АТ «УкрСиббанк»
20. Про обрання Голови Спостережної Ради АТ «УкрСиббанк»
21. Про затвердження умов договорiв, що укладатимуться з Головою та членами Спостережної
Ради АТ «УкрСиббанк»
22. Про встановлення розмiрiв винагороди Голови та членiв Спостережної Ради АТ «УкрСиббанк»
23. Про обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з Головою та членами
Спостережної Ради АТ «УкрСиббанк»
24. Про припинення повноважень Ревiзiйної Комiсiї Банку у зв’язку iз змiною Статуту АТ
«УкрСиббанк».
Голосування вiдбулось з усiх питань порядку денного. Рiшення прийнятi з усiх питань.
чергові

позачергові
X
16.11.2015
99.9995346092

На розгляд Загальних Зборiв Акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «УкрСиббанк» (далi –
Банк) було винесено 5 питань:
1. Про обрання лiчильної комiсiї Загальних Зборiв Акцiонерiв Банку
2. Про обрання секретаря Загальних Зборiв Акцiонерiв Банку
3. Про збiльшення статутного капiталу АТ «УкрСиббанк» шляхом приватного розмiщення
додаткових акцiй iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв
4. Про приватне розмiщення простих iменних акцiй АТ «УкрСиббанк» (iз зазначенням перелiку осiб,
якi є учасниками такого розмiщення)
5. Про визначення уповноваженого органу та уповноважених осiб АТ «УкрСиббанк», яким
надаються повноваження щодо прийняття рiшення, органiзацiї та проведення приватного
розмiщення простих iменних акцiй АТ «УкрСиббанк»
Голосування вiдбулось з усiх питань порядку денного. Рiшення прийнятi з усiх питань.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або ТОВ "АУДИТ-СЕРВIС IНК"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

13659226

Місцезнаходження

76018 Івано-Франківська - Iвано-Франкiвськ вул. Б.Лепкого, будинок
34, офiс 1

Номер ліцензії або іншого документа на цей 0036
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

26.01.2001

Міжміський код та телефон

+38(0342) 750-501

Факс

+38(0342) 750-501

Вид діяльності

Аудитор

Опис

надає послуги аудитора

Повне найменування юридичної особи або ПАТ "Нацiональний депозитарiй України"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

01001 м. Київ - Київ вул.Нижнiй Вал, 17/8

Номер ліцензії або іншого документа на цей 2092
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

НКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

01.10.2013

Міжміський код та телефон

(044)279-12-78

Факс

(044)279-60-75

Вид діяльності

Депозитарiй

Опис

надає послуги, як депозитарiй цiнних паперiв

Повне найменування юридичної особи або ПАТ "Страхова компанiя" АХА Страхування"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

20474912

Місцезнаходження

04107 м. Київ Подiльський Київ вул.Iллiнська, 8

Номер ліцензії або іншого документа на цей АВ 594085
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

10.10.2011

Міжміський код та телефон

(044)499-24-99

Факс

(044)499-24-99

Вид діяльності

Страхова дiяльнiсть

Опис

надає послуги страхування

Повне найменування юридичної особи або Представництво "Бейкер i Макензi-сi ай ес, лiмiтед
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Представництво

Код за ЄДРПОУ

26080054

Місцезнаходження

01054 м. Київ - Київ вул.Воровського, 24

Номер ліцензії або іншого документа на цей не потреб.лiц.
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

-

Дата видачі ліцензії або іншого документа

10.10.2011

Міжміський код та телефон

(044)590-01-01

Факс

(044)590-01-10

Вид діяльності

Консультування з питань комерцiйної дiяльностi та управлiння

Опис

Консультування з питань комерцiйної дiяльностi та управлiння.

Повне найменування юридичної особи або ТОВ "Ернст енд Янг"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

33306958

Місцезнаходження

01001 м. Київ Шевченкiвський Київ вул.Хрещатик, б.19-А

Номер ліцензії або іншого документа на цей 6924/08
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Фонд Державного майна України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

25.04.2008

Міжміський код та телефон

(044) 490-30-00

Факс

(044) 490-30-00

Вид діяльності

Визначення ринкової оцiнки цiнних паперiв

Опис

Визначення ринкової оцiнки цiнних паперiв

Повне найменування юридичної особи або ТОВ "ПрайсвотерхаусКуперс"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

21603903

Місцезнаходження

01032 м. Київ - Київ вул. Жилянська, б. 75

Номер ліцензії або іншого документа на цей 0152
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

26.01.2001

Міжміський код та телефон

(044) 490-67-77

Факс

(044) 490-67-77

Вид діяльності

Аудиторськi послуги

Опис

Аудиторськi послуги вiдповiдно до мiжнародних стандартiв

Повне найменування юридичної особи або ТОВ "ПрайсвотерхаусКуперс"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

21603903

Місцезнаходження

01032 - Київ вул. Жилянська, б. 75

Номер ліцензії або іншого документа на цей 0152
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

26.01.2001

Міжміський код та телефон

(044) 490-67-77

Факс

(044) 490-67-77

Вид діяльності

Аудиторськi послуги

Опис

Аудиторськi послуги вiдповiдно до мiжнародних стандартiв.

X. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій
Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску

Найменування
органу, що
зареєстрував
випуск

Міжнародний
ідентифікаційний
номер

Тип цінного
паперу

Форма
існування та
форма випуску

Номінальна
вартість
акцій (грн)

Кількість
акцій (штук)

Загальна
номінальна
вартість (грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

03.07.2012

191/1/2012

НКЦПФР

UA4000115232

Акція проста
бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні

0.01

Опис

03.07.2012

192/1/2012

Опис

162409973600 1624099736.00

91.532970383

Вiдбулося зменшення статутного капiталу АТ "УкрСиббанк" на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 12.07.2012р. з
8 871 665 200,00 грн. до 1 774 333 040,00 грн. шляхом зменшення номiнальної вартостi простих iменних акцiй АТ «УкрСиббанк» з 0,05 грн. до
0,01 грн. та привiлейованих iменних акцiй класу «А» АТ «УкрСиббанк» з 0,05 грн. до 0,01 грн. Рiшення про випуск простих iменних акцiй
шляхом зменшення номiнальної вартостi прийнято 162 409 217 578 голосами, що складає 100% голосiв вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв,
якi зареєструвалися для участi у загальних зборах. Загальна номiнальна вартiсть простих iменних акцiй, що випускаються внаслiдок зменшення
статутного капiталу АТ «УкрСиббанк», складає 1 624 099 736 (один мiльярд шiстсот двадцять чотири мiльйони дев’яносто дев’ять тисяч сiмсот
тридцять шiсть) гривень. Кiлькiсть простих iменних акцiй складає 162 409 973 600 (сто шiстдесят два мiльярди чотириста дев'ять мiльйонiв
дев’ятсот сiмдесят три тисячi шiстсот). Пiсля реєстрацiї випуску простих iменних акцiй та оформлення в депозитарiї глобального сертифiкату,
нова номiнальна вартiсть акцiй була вiдображена на рахунках акцiонерiв в обраних ними зберiгачiв.

НКЦПФР

UA4000115240

Акція
привілейована
бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні

0.01

15023330400

150233304.00

8.46702961694

Вiдбулося зменшення статутного капiталу АТ "УкрСиббанк" на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 12.07.2012р. з
8 871 665 200,00 грн. до 1 774 333 040,00 грн. шляхом зменшення номiнальної вартостi простих iменних акцiй АТ «УкрСиббанк» з 0,05 грн. до
0,01 грн. та привiлейованих iменних акцiй класу «А» АТ «УкрСиббанк» з 0,05 грн. до 0,01 грн. Рiшення про випуск привiлейованих iменних
акцiй класу "А" шляхом зменшення номiнальної вартостi прийнято 162 409 217 578 голосами, що складає 100% голосiв вiд загальної кiлькостi
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах. Загальна номiнальна вартiсть привiлейованих iменних акцiй класу "А", що
випускаються внаслiдок зменшення статутного капiталу АТ «УкрСиббанк», складає 150 233 304 (сто п’ятдесят мiльйонiв двiстi тридцять три
тисячi триста чотири) гривень. Кiлькiсть привiлейованих iменних акцiй класу "А" складає 15 023 330 400 (п’ятнадцять мiльярдiв двадцять три
мiльйони триста тридцять тисяч чотириста). Пiсля реєстрацiї випуску привiлейованих iменних акцiй класу "А" та оформлення в депозитарiї
глобального сертифiкату, нова номiнальна вартiсть акцiй була вiдображена на рахунках акцiонерiв в обраних ними зберiгачiв.

2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)
1) процентні облігації
Номер
Найменування
свідоцтва
Номінальна Кількість
Форма
органу, що
Дата реєстрації випуску
про
вартість
у випуску існування та
зареєстрував
реєстрацію
(грн)
(штук)
форма випуску
випуск
випуску
1

2

3

4

5

25.01.2012

12/2/12

НКЦПФР

1000.00

500000

Опис

25.01.2012

Опис

6

Сума
Загальна
Процентна
Термін
виплачених
Дата
номінальна
ставка за
виплати процентів за погашення
вартість
облігаціями
процентів
звітний
облігацій
(грн)
(у відсотках)
період (грн)
7

Бездокументарні
500000000.00
іменні

8

9

10

11

2

-

67768.80

12.03.2015

Рiшенням НКЦПФР вiд 10.04.2015 прийгнято, випуск Облiгацiї АТ "УкрСиббанк" серiї I скасувати.
Свiдоцтво про реєстрацiю випуску облiгацiй (серiї «I») Публiчного акцiонерного товариства «УКРСИББАНК» вiд 25.01.2012р. №12/2/12, видане
Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, дата видачi свiдоцтва 21.02.2012р., анулювати.

13/2/12

НКЦПФР

1000.00

500000

Бездокументарні
500000000.00
іменні

2

-

0

12.03.2015

Рiшенням НКЦПФР вiд 10.04.2015 прийгнято, випуск Облiгацiї АТ "УкрСиббанк" серiї J скасувати.
Свiдоцтво про реєстрацiю випуску облiгацiй (серiї «J») Публiчного акцiонерного товариства «УКРСИББАНК» вiд 25.01.2012р. №13/2/12, видане
Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, дата видачi свiдоцтва 21.02.2012р., анулювати.

XI. Опис бізнесу
Злиття, подiлу, приєднання, перетворення у звiтному перiодi АТ «УкрСиббанк» не здiйснював.
Органiзацiйна структура АТ «УкрСиббанк» побудована за основними вертикалями, кожна з яких
пiдпорядкована одному з Заступникiв Голови Правлiння Банку
Вертикаль роздрiбного бiзнесу
Вертикаль ринку капiталiв
Вертикалi споживчого кредитування та простроченої заборгованостi
Вертикаль забезпечення закупiвельної дiяльностi, адмiнiстрування та управлiння нерухомiстю
Вертикаль операцiйної дiяльностi
Вертикаль iнформацiйних технологiй
Також до органiзацiйної структури поза названими вертикалями входять:
Департамент комплаєнс контролю
Департамент внутрiшнього аудиту
Департамент ризик-менеджменту
Департамент корпоративного бiзнесу
Департамент фiнансiв
Юридичний департамент
Департамент менеджменту персоналу
Департамент безпеки та Служба iнформацiйної безпеки
Служба реiнжинiрингу
Служба бренду та комунiкацiй
Центр управлiння проектами
Для органiзацiї дiяльностi на всiй територiї України в органiзацiйнiй структурi Банку також
створено:
Центр пiдтримки Днiпровського регiону
Центр пiдтримки Захiдного регiону
Центр пiдтримки Київського регiону
Центр пiдтримки Пiвденного регiону
Центр пiдтримки Схiдного регiону
Станом на 01.01.2016 року АТ «УкрСиббанк» має 494 вiддiлення. Усi вiддiлення банку
розташованi на територiї України, з них:
У Вiнницькiй областi – 25;
У Волинськiй областi – 8;
У Днiпропетровськiй областi – 54;
У Донецькiй областi – 12;
У Житомирськiй областi – 10;
У Закарпатськiй областi – 16;
У Запорiзькiй областi – 24;
В Iвано-Франкiвськiй областi – 7;
В Київськiй областi – 90;
В Кiровоградськiй областi – 12;
В Луганськiй областi – 8;
У Львiвськiй областi – 25;
В Миколаївськiй областi – 12;
В Одеськiй областi – 44;
В Полтавськiй областi – 14;
В Рiвненськiй областi – 8;
В Сумськiй областi – 10;
В Тернопiльськiй областi – 14;
В Харкiвськiй областi – 43;

В Херсонськiй областi – 13;
В Хмельницькiй областi – 10;
В Черкаськiй областi – 13;
В Чернiгiвськiй областi – 11;
В Чернiвецькiй областi – 11.
Iнформацiя про мiсцезнаходження вiддiлень розмiщена на сайтi АТ «УкрСиббанк»
http://www.ukrsibbank.com/
Дочiрнi компанiї:
1. ТОВ «Ресторан Театральний», 69063, м. Запорiжжя, вул. Чекiстiв, 23, iдентифiкацiйний код
24512029, торгiвельна дiяльнiсть, вiдсоток прямої участi АТ «УкрСиббанк» в статутному капiталi
товариства 99,7%;
2. ТОВ «Українська лiзингова компанiя», 01001, Київ, вул. Михайлiвська, 12, iдентифiкацiйний
код 30575865, дiяльнiсть з надання послуг фiнансового лiзингу, вiдсоток прямої участi АТ
«УкрСиббанк» в статутному капiталi товариства 99,9999%;
3. АТ «КУА АПФ «УкрСиб Ессет Менеджмент», 04070, м. Київ, вул. Iллiнська, 8,
iдентифiкацiйний код 32799200, дiяльнiсть з управлiння активами, вiдсоток прямої участi АТ
«УкрСиббанк» в статутному капiталi товариства 99,94%;
4. ТОВ «УКРСИБ-ФIНАНС», 61002, м. Харкiв, вул. Дарвiна, 20, iдентифiкацiйний код 32338678,
дiяльнiсть з консультування з питань комерцiйної дiяльностi та управлiння, вiдсоток прямої участi
АТ «УкрСиббанк» в статутному капiталi товариства 100,00%;
5. ТОВ «КУА АПФ «УкрСиб Кепiтал Менеджмент», 01033, м. Київ, вул. Тарасiвська, 16,
iдентифiкацiйний код 38965647, дiяльнiсть з управлiння активами, вiдсоток прямої участi АТ
«УкрСиббанк» в статутному капiталi товариства 99,9%
6. ТОВ «МС – 5», 04070, м. Київ, вул. Андрiївська, 7, iдентифiкацiйний код 35349710, дiяльнiсть з
надання в оренду нерухомостi, вiдсоток прямої участi АТ «УкрСиббанк» в статутному капiталi
товариства 99%
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб). 2015 рiк - 5597.
Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб). - 5
Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб), 24, фонду оплати працi. - 823,7 тис.грн.
Розмiр фонду оплати працi у 2015 роцi збiльшився на 0,9 %, що становить 6543,1 тис.грн.
порiвняно з 2014 роком.
Фонд оплати працi штатних працiвникiв тис.грн.;
за 2015 год 754369,9 тис.грн.
за 2014 год 747826,8 тис.грн.
Для УкрСиббанку його команда професiоналiв – це головний актив та цiннiсть Банку.
Разом з тим, Банк активно залучає перспективнi кадри, розвиває потенцiал своїх спiвробiтникiв,
надає можливiсть розкритися i професiонально реалiзуватися. Впроваджуючи стандарти та бiзнесфiлософiю однiєї iз кращих свiтових фiнансових груп BNP Paribas, УкрСиббанк створив вiдмiнну
школу менеджменту, яка готує тисячi кращих спецiалiстiв банкiвського сектору України.
Наша мiсiя: ми хочемо здiйснювати позитивний вплив на суспiльство. Ми прагнемо стати
найбiльш надiйним гравцем в своїй галузi, спираючись на нашi цiнностi та етику. Наша
високопрофесiйна команда надає першокласний сервiс та пропонує рiшення для клiєнтiв завдяки
iнтегрованiй моделi. Ми пропонуємо спiвробiтникам робочу атмосферу, що надихає та стимулює
подальший розвиток.
Наше бачення: ми прагнемо стати провiдним Європейським банком зi свiтовим покриттям,
найкращим довгостроковим партнером для наших клiєнтiв та вiдповiдально робити свiй внесок у
сталий розвиток.
Нашi переваги: стабiльнiсть, експертнiсть, вiдповiдальнiсть, найкраще мiсце для роботи.
Одна з основних задач, яку Банк ставить перед собою – створення ефективної команди, яка здатна
реалiзувати амбiтнi цiлi Банка. Для цього Банк шукає та залучає перспективних спiвробiтникiв, а

також створює максимально сприятливi умови для їх подальшої самореалiзацiї.
Банк реалiзовує програму «Зiрки на стартi», що спрямована на залучення, утримання i розвиток
молодих спецiалiстiв i випускникiв з найкращих унiверситетiв України з метою формування
сильної професiйної команди менеджерiв у майбутньому. У 2015 роцi бiльше 400 студентiв та
випускникiв ВНЗ взяли участь у вiдбiрковому процесi програми «Зiрки на стартi». УкрСиббанк
запрошує вiдповiдальних, креативних, вiдданих i амбiтних молодих людей, якi бажають
приєднатися до нашої мiжнародної команди.
В програмi стажування у вiддiленнях УкрСиббанку взяли участь близько 200 стажерiв. Основна
мета цiєї програми - формування кадрового резерву на типовi посади в торговельнiй мережi. Це
надає можливiсть запросити до команди спiвробiтникiв без досвiду роботи, але з достатнiм
набором теоретичних i практичних знань.
Учасниками цiєї Програми можуть бути кандидати:
- без досвiду роботи у банкiвськiй сферi
- iз закiнченою або незакiнченою вищою економiчною освiтою
- якi успiшно пройшли всi етапи вiдбору.
В професiйному свiтi, що постiйно змiнюється, BNP Paribas Group є надiйним партнером, який
допомагає розвивати умiння, необхiднi для роботи в мiжнароднiй групi, пiдвищити
результативнiсть працi, а також розширити професiйну квалiфiкацiю спiвробiтникiв. Банк розумiє,
що майбутнє залежить вiд квалiфiкованого персоналу, який працює в компанiї.
У працiвникiв Банку є можливiсть:
- вiдвiдати бiльш нiж 30 внутрiшнiх тренiнгiв;
- брати участь у спецiалiзованих майстер-класах;
- пройти широкий спектр електронних курсiв;
- навчатися та отримувати сертифiкати, вiдвiдуючи тренiнги зовнiшнiх компанiй;
- брати участь в освiтнiх програмах BNP Paribas Group.
УкрСиббанк продовжує реалiзовувати високi цiлi, поставленi перед всiма пiдроздiлами i
працiвниками. Банк робить акцент на якiснiй пiдтримцi вже iснуючих та ефективно працюючих
процесiв, а також на впровадженi тих змiн, якi допоможуть i надалi займати лiдируючi позицiї на
ринку України.
Членство банку
Асоцiацiї:
- Перша фондова торгiвельна система
- Фондова бiржа «Перспектива»
- Всеукраїнська громадська органiзацiя «Асоцiацiя платникiв податкiв України»
- Visa International Services Association
- Українська мiжбанкiвська Асоцiацiя членiв платiжних систем «EMA»
- Асоцiацiя «Українська Нацiональна Група Членiв та Користувачiв СВIФТ «УкрСВIФТ»
- Професiйна асоцiацiя реєстраторiв i депозитарiїв (ПАРД)
- Асоцiацiя «Українськi Фондовi Торговцi» (АУФТ)
- Європейська Бiзнес Асоцiацiя
Iншi об’єднання за галузевим принципом:
- S.W.I.F.T.
- REUTERS
- The Thomas Cook Group Ltd
- American Express Services Europe Limited
- MasterCard Europe
- Western Union Financial Services Inc
- Українська мiжбанкiвська валютна бiржа
- Харкiвська банкiвська спiлка
- Фонд гарантування вкладiв фiзичних осiб
- Французька дiлова спiльнота в Українi

- Перше всеукраїнське бюро кредитних iсторiй
Емiтент не здiйснює спiльної дiяльностi з iншими пiдприємствами, установами, органiзацiями.
Протягом звiтного перiоду пропозицiї про реорганiзацiю з боку третiх осiб до емiтента не
надходили.
Фiнансова звiтнiсть АТ "УкрСиббанк" складена згiдно з вимогами нормативно-правових актiв
Нацiонального банку України, мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ),
нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та облiкової полiтики Банку.
Облiкова полiтика АТ "УкрСиббанк" є сукупнiстю визначених у межах законодавства України та
передбачених мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi (МСФЗ) принципiв, методiв i
процедур, що використовуються Банком для складання та подання фiнансової звiтностi. Облiкова
полiтика побудована на наступних принципах бухгалтерського облiку: повне висвiтлення,
превалювання сутностi над формою, автономнiсть, обачнiсть, безперервнiсть, нарахування та
вiдповiднiсть доходiв i витрат, послiдовнiсть, iсторична (фактична) собiвартiсть. Функцiональною
валютою фiнансової звiтностi Банку є українська гривня. Звiтнiсть складена в тисячах гривень.
Основнi засоби та нематерiальнi активи, показанi у консолiдованому балансi, складаються з
активiв, що використовуються в основнiй дiяльностi, та iнвестицiйної власностi.
Активи, що використовуються в основнiй дiяльностi, - це активи, що використовуються для
надання послуг або в адмiнiстративних цiлях та включають активи, якi не є об’єктами нерухомостi
та якi Банк здає в оренду за договорами оперативної оренди як орендодавець.
Початкове визнання основних засобiв та нематерiальних активiв здiйснюється за цiною придбання
плюс витрати, безпосередньо пов’язанi з проведенням операцiї, разом з витратами на позиковi
кошти, якщо до початку експлуатацiї активу необхiдне тривале будiвництво або переробка.
Програмне забезпечення, розроблене власними спецiалiстами Банку, що вiдповiдає критерiям
капiталiзацiї, капiталiзується у сумi прямих витрат на розробку, якi включають зовнiшнi витрати
та оплату працi працiвникiв, безпосередньо залучених до проекту.
Станом на 1 квiтня 2006 року (дату придбання акцiй Банку Групою BNP Paribas) була розрахована
справедлива вартiсть майна Банку. Вiдповiдне коригування було проведене на рiвнi пакету
звiтностi групи станом на дату придбання як коригуюча проводка вхiдного залишку згiдно з
iнструкцiями BNP Paribas.
Пiсля початкового визнання основнi засоби та нематерiальнi активи оцiнюються за первiсною
вартiстю за мiнусом накопиченої амортизацiї та збиткiв вiд знецiнення.
База нарахування амортизацiї основних засобiв та нематерiальних активiв розраховується пiсля
вирахування залишкової вартостi активу. Залишкова вартiсть наявна лише для активiв, якi Банк
здає в оперативну оренду як орендодавець, оскiльки строк корисного використання основних
засобiв та нематерiальних активiв, що використовуються в основнiй дiяльностi, як правило,
дорiвнює їх економiчному строку експлуатацiї.
Основнi засоби та нематерiальнi активи амортизуються лiнiйним методом протягом строку
корисного використання активу. Амортизацiйнi витрати визнаються на рахунку прибуткiв та
збиткiв у складi статтi «Амортизацiя та знецiнення основних засобiв та нематерiальних активiв».
Якщо актив складається з декiлькох компонентiв, якi потребують регулярної замiни, мають рiзне
призначення чи рiзнi характеристики споживання або приносять рiзнi економiчнi вигоди, кожен
компонент визнається окремо та амортизується за найбiльш доцiльним для нього методом. Група
BNP Paribas застосовує покомпонентний облiк майна, що використовується в основнiй дiяльностi,
та iнвестицiйної власностi. Строки нарахування амортизацiї об’єктiв офiсного призначення:
корпус будiвлi – 80-60 рокiв (першокласнi та iншi об’єкти нерухомостi, вiдповiдно); фасади – 30
рокiв; загальнi та технiчнi споруди – 20 рокiв; iнвентар та меблi – 10 рокiв.
Програмне забезпечення амортизується, залежно вiд його виду, протягом перiодiв не бiльше 8

рокiв у разi програмного забезпечення, розробленого для забезпечення комп’ютерної
iнфраструктури, та 3-5 рокiв у разi програмного забезпечення, розробленого переважно для
надання послуг клiєнтам.
Витрати на обслуговування програмного забезпечення вiдносяться на витрати того перiоду, в
якому вони понесенi. При цьому витрати, якi призводять до вдосконалення програмного
забезпечення або подовження строку його використання, включаються до початкової вартостi
придбання або розробки. Основнi засоби, що пiдлягають амортизацiї, та нематерiальнi активи
тестуються на предмет знецiнення за наявностi ознак потенцiйного знецiнення на звiтну дату.
Активи, що не пiдлягають амортизацiї, тестуються на предмет знецiнення не рiдше одного разу на
рiк iз використанням того самого методу, що й при розподiлi гудвiлу на одиницi, якi генерують
грошовi кошти.
У разi наявностi ознак знецiнення нова вартiсть вiдшкодування активу порiвнюється з його
балансовою вартiстю. Якщо визначається знецiнення активу, збиток вiд знецiнення визнається на
рахунку прибуткiв та збиткiв. Цей збиток сторнується у разi змiни оцiночної вартостi
вiдшкодування або вiдсутностi ознак знецiнення. Збитки вiд знецiнення вiдображаються на
рахунку прибуткiв та збиткiв у статтi «Амортизацiя та знецiнення основних засобiв та
нематерiальних активiв». Прибутки та збитки вiд вибуття основних засобiв i нематерiальних
активiв, що використовуються в основнiй дiяльностi, визнаються на рахунку прибуткiв та збиткiв
у статтi «Чистий прибуток вiд необоротних активiв».
Прибутки та збитки вiд вибуття iнвестицiйної власностi визнаються на рахунку прибуткiв та
збиткiв у статтi "Доходи вiд iншої дiяльностi" або "Витрати за iншою дiяльнiстю".
Iнвестицiйна нерухомiсть (далi –i нвестицiйна власнiсть) складається з об’єктiв нерухомостi, якi
Банк утримує з метою отримання орендного доходу або доходiв з капiталу. Iнвестицiйна власнiсть
визнається як актив, коли iснує вiрогiднiсть отримання Банком майбутнiх економiчних вигод вiд
iнвестицiйної власностi, а її вартiсть можна достовiрно оцiнити. Iнвестицiйна власнiсть при
початковому визнаннi оцiнюється за первiсною вартiстю. До цiєї початкової оцiнки включаються
також витрати на проведення операцiї та витрати на позиковi кошти, понесенi за перiод
будiвництва та пiдготовки об’єктiв нерухомостi.
Подальшi витрати, пов’язанi з уже визнаною iнвестицiйною власнiстю, додаються до її балансової
вартостi у разi, якщо iснує ймовiрнiсть, що цi витрати принесуть Банку майбутнi економiчнi
вигоди (наприклад, вдосконалення або розширення такої власностi). Усi iншi подальшi витрати
(наприклад, ремонт та технiчне обслуговування) вiдносяться на витрати того року, в якому вони
понесенi. Подальша оцiнка iнвестицiйної власностi здiйснюється за первiсною вартiстю за
мiнусом накопиченого зносу та накопичених збиткiв вiд знецiнення, за наявностi. Припинення
визнання iнвестицiйної власностi здiйснюється при її вибуттi або постiйному вилученнi з
експлуатацiї, якщо майбутнiх економiчних вигод вiд вибуття не очiкується.
Банк може виступати орендарем чи орендодавцем за договором оренди.
Облiк оренди, де Банк виступає орендодавцем. Договори оренди, укладенi Банком у ролi
орендодавця, вiдносяться до категорiї фiнансової оренди або оперативної оренди.
Фiнансова оренда. За договором фiнансової оренди орендодавець передає, в основному, всi ризики
та переваги вiд володiння активом орендарю. Ця операцiя вiдображається в облiку як кредит,
виданий орендарю для фiнансування придбання активу.
Теперiшня вартiсть орендних платежiв плюс залишкова вартiсть, за наявностi, визнається як
дебiторська заборгованiсть. Чистий дохiд, отриманий орендодавцем вiд оренди, дорiвнює сумi
процентiв за кредитом та облiковується на рахунку прибуткiв та збиткiв у статтi «Процентний
дохiд». Оренднi платежi розподiляються протягом строку оренди та вiдносяться на зменшення
основної суми та на проценти таким чином, щоб чистий дохiд вiдображав постiйну доходнiсть
чистої iнвестицiї в оренду. Застосовувана процентна ставка – це внутрiшня норма доходностi
лiзингового контракту.
Знецiнення дебiторської заборгованостi за договором оренди, визначене на iндивiдуальнiй або
портфельнiй основi, визначається за тим самим принципом, що й для iнших кредитiв та
дебiторської заборгованостi.
Оперативна оренда. Оперативна оренда – це договiр оренди, за яким всi ризики та вигоди

володiння активом, в основному, не передаються орендарю.
Актив визнається у балансi орендодавця у складi основних засобiв та амортизується лiнiйним
методом протягом строку оренди. З бази нарахування амортизацiї вираховується залишкова
вартiсть активу. Оренднi платежi облiковуються на рахунку прибуткiв та збиткiв у повному обсязi
протягом строку оренди лiнiйним методом. Оренднi платежi та амортизацiйнi витрати
облiковуються на рахунку прибуткiв та збиткiв у статтi «Доходи вiд iншої дiяльностi» та «Витрати
вiд iншої дiяльностi».
Облiк оренди, де Банк виступає орендарем. Договори оренди, укладенi Банком у ролi орендаря,
вiдносяться до категорiї фiнансової оренди або оперативної оренди.
Фiнансова оренда. Фiнансова оренда вiдображається в облiку придбання орендарем активу,
фiнансоване за рахунок кредиту. Орендований актив визнається у балансi орендаря за
справедливою вартiстю або теперiшньою вартiстю мiнiмальних орендних платежiв, розрахованою
iз дисконтуванням на внутрiшню норму доходностi лiзингового контракту, залежно вiд того, яка з
цих двох сум менша. Також у балансi орендаря визнається вiдповiдне зобов’язання, що дорiвнює
справедливiй вартостi або теперiшнiй вартостi мiнiмальних орендних платежiв. Амортизацiя
активу нараховується протягом строку корисної експлуатацiї активу за тим самим методом, що й
для активiв, якi є власнiстю Банку, пiсля вирахування з початково визнаної суми залишкової
вартостi активу. Орендне зобов’язання облiковується за амортизованою вартiстю.
Оперативна оренда. Актив не визнається у балансi орендаря. Оренднi платежi за договорами
оперативної оренди вiдносяться на рахунок прибуткiв та збиткiв орендаря лiнiйним методом
протягом строку оренди.
Эмiтент надає послуги та здiйснює свою дiяльнiсть на пiдставi одержаних лiцензiй. Бiльш
детальну iнформацiю про одержанi лiцензiї можна розглянути у роздiлi звiту: Основнi вiдомостi
про емiтента- iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi.
Емiтент не здiйснює виробництво та збут продукцiї.
Емiтент не потребує сировини для своєї роботи.
Емiтент не може визначити окремих клiєнтiв, через яких було отримано 10 або бiльше вiдсоткiв
доходу за звiтний перiод.
Управлiння ризиком має фундаментальне значення для банкiвської дiяльностi та є суттєвим
елементом дiяльностi Банку. Функцiя управлiння ризиками в Банку здiйснюється стосовно
фiнансових, операцiйних та юридичних ризикiв. Основнi фiнансовi ризики, на якi наражається
Банк, пов’язанi з кредитною заборгованiстю, лiквiднiстю та змiнами процентних ставок i курсiв
обмiну валют. Основною метою управлiння операцiйними та юридичними ризиками є дотримання
вимог внутрiшнiх процедур та полiтик Банку задля мiнiмiзацiї впливу даних ризикiв.
Система управлiння ризиками в Банку органiзована вiдповiдно до стандартiв Групи BNP Paribas,
якi базуються на рекомендацiях Базельського комiтету, хоча законодавство України ще не вимагає
обов’язкового дотримання даних рекомендацiй. Банк регулярно здiйснює перегляд внутрiшнiх
полiтик та процедур управлiння ризиками з метою їх вдосконалення та врахування змiн ринкових
умов та банкiвських продуктiв. Основними засадами полiтики Банку у сферi управлiння ризиками
є прийняття виважених рiшень з оптимальним спiввiдношенням показника ризик/ дохiд,
забезпечення диверсифiкацiї ризикiв та здiйснення адекватного и ефективного монiторингу
прийнятих Банком ризикiв. Основним завданням Банку в управлiннi активами та пасивами є
зменшення рiвня ризику лiквiдностi та ринкових ризикiв i максимiзацiя прибутковостi. Полiтика
Банку передбачає забезпечення такої структури активiв та зобов’язань, що дозволяє оптимiзувати
фiнансовi доходи як у довгостроковiй, так i у короткостроковiй перспективi, при цьому
забезпечивши сталий рiвень доходу.
Основними засадами полiтики Банку у сферi управлiння ризиками є централiзацiя управлiння
ризиками (тобто аналiз ризикiв та розрахунки виконуються централiзовано, а для бiзнеспiдроздiлiв Банку встановлюються вiдповiднi лiмiти); збалансована структура ризикiв
прибутковостi та забезпечення постiйного монiторингу ризикiв. Банк продовжує приводити свою
полiтику та внутрiшнi процедури у сферi управлiння ризиками у вiдповiднiсть до стандартiв Групи

BNP Paribas.
Органи управлiння ризиками. Основнi принципи та вимоги до iдентифiкацiї, визначення, оцiнки,
монiторингу та контролю за всiма фiнансовими та не фiнансовими ризиками регламентує Загальна
полiтика управляннi ризиками Банку. Полiтику, монiторинг та контроль у сферi управлiння
ризиками здiйснюють спецiальнi колегiальнi органи Банку та пiдроздiлами Банку, зокрема
Департамент ризик-менеджменту (далi – ДРМ), Департамент Комплаєнс контролю, Юридичний
Департамент тощо.
Комiтет з управлiння активами та пасивами (КУАП). До складу КУАП входять вiсiм членiв
вищого керiвництва Банку. Головою КУАП є Заступник Голови Правлiння - Директор з ринкiв
капiталу. Засiдання КУАП проводяться щомiсячно. КУАП вiдповiдає за управлiння структурою
активiв та зобов’язань Банку та контроль над ними. Вiн також встановлює внутрiшнi лiмiти для
управлiння ризиками лiквiдностi, процентної ставки та валютним ризиком.
Система прийняття кредитних рiшень в Банку передбачає колегiальне або одноосiбне
затвердження кредитних заявок. Кредитнi комiтети є колегiальними органами, до складу яких
входить два учасники: керiвник/представник вiдповiдного бiзнес напрямку та
керiвник/представник Департаменту ризик-менеджменту. Повноваження кредитних комiтетiв
визначаються самостiйними кредитними повноваженнями керiвника/представника бiзнес
напрямку, делегованi йому Головою Правлiння Банку в рамках повноважень, наданих йому
Наглядовою Радою Банку. Одноосiбне прийняття кредитних рiшень допускається для
затвердження заявок по певних продуктах споживчого кредитування та роздрiбного бiзнесу.
Кожне з таких рiшень базується на чiтких правилах Департаменту ризик-менеджменту щодо
мiнiмальних вимог до позичальника.
Окрiм кредитних комiтетiв у Банку також iснує Комiтет по роботi з клiєнтами, що потребують
особливої уваги або мають сумнiвну заборгованiсть. Основними завданнями даного комiтету є
затвердження оглядiв по клiєнтах, по яких iснує ймовiрнiсть погiршення обслуговування боргу i
якi, вiдповiдно, потребують особливої уваги, та таких, що потребують присвоєння дефолтного
рейтингу контрагента i затвердження iндивiдуальних рiвнiв резервiв; прийняття рiшень щодо
достатностi сформованих резервiв, необхiдностi їх перегляду або списання заборгованостi за
рахунок даних резервiв. Цей комiтет є колегiальним органом Банку, головою якого є Голова
Правлiння Банку. Засiдання комiтету проводяться не рiдше двох разiв на квартал.
Група менеджменту активiв та пасивiв (ГМАП). Безпосереднє управлiння активами та
зобов’язаннями Банку здiйснює ГМАП та Центр торгiвельних казначейських операцiй
(Казначейство). ГМАП вiдповiдає за оцiнку та планування вiдкритих позицiй Банку, якi
здiйснюються щоденно щодо ризику лiквiдностi та валютного ризику та щомiсячно щодо ризику
процентної ставки, а також за пiдготовку пропозицiй керiвництву Банку щодо управлiнських
заходiв у сферi управлiння активами та зобов’язаннями. Крiм того, ГМАП займається щоденним
плануванням та управлiнням дотримання економiчних нормативiв, встановлених НБУ (нормативiв
достатностi регулятивного капiталу, нормативiв лiквiдностi, нормативiв вiдкритої валютної
позицiї). ГМАП сприяє КУАП та iншим комiтетам у виконаннi їхнiх функцiй. Казначейство
управляє миттєвою лiквiдностю Банку. Звiти про вiдкриту валютну позицiю надаються
керiвництву щодня.
Група ринкових ризикiв та ризикiв лiквiдностi оцiнює фiнансовi ризики на пiдставi iнформацiї про
активи та зобов’язання (у тому числi процентнi ставки, суми та строки погашення), отриманої вiд
пiдроздiлiв, що займаються банкiвською дiяльнiстю, iнформацiї про лiмiти ризику, процедури та
методики управлiння ризиками, отриманi вiд КУАП. Група ринкових ризикiв та ризикiв
лiквiдностi надає на розгляд КУАП результати проведеного аналiзу та монiторингу ризикiв разом
зi своїми рекомендацiями щодо встановлення або змiни лiмiтiв та iнформує бiзнес-пiдроздiли, що
займаються банкiвською дiяльнiстю, та пiдроздiли, що займаються пiдтримкою бiзнес-пiдроздiлiв.
Департамент ризик-менеджменту (ДРМ). До структури Департаменту ризик-менеджменту входять
наступнi пiдроздiли:
- Центр ризик-менеджменту корпоративного бiзнесу, який вiдповiдальний за аналiз кредитних
заявок клiєнтiв корпоративного бiзнесу i надання вiдповiдним комiтетам своїх висновкiв,
визначення рейтингу контрагента та рiвня покриття кредитної операцiї, оцiнку достатностi

сформованих резервiв для даних клiєнтiв, контроль дотримання галузевих лiмiтiв кредитування, а
також здiйснює аналiз окремих галузей економiки;
- Центр менеджменту комерцiйних ризикiв, який вiдповiдальний за аналiз кредитних заявок
клiєнтiв середнього та малого бiзнесу, контроль рiвня кредитного ризику для данних клiєнтiв,
визначення правил оцiнки i мiнiмальних вимоги при наданнi та реструктуризацiї кредитiв клiєнтiв
середнього та малого бiзнесу;
- Управлiння ризикiв персонального роздрiбного кредитування, яке визначає правила аналiзу та
мiнiмальнi вимоги кредитування та реструктуризацiї клiєнтiв – фiзичних осiб та розробляє i
впроваджує правила експертної системи та скорингу - автоматизацiї процесу видачi кредитiв.
- Управлiння кредитного контролю та монiторингу, яке здiйснює контролi другого рiвня за
активними операцiями клiєнтiв корпоративного, iнвестицiйного бiзнесу та по окремим середнього
та малого бiзнесу. Зокрема забезпечує достовiрнiсть та повноту даних по кредитних заявках даних
клiєнтiв, якiсть дотримання умов виконання iснуючих кредитних договорiв i т.д; контролює
вiдповiднiсть умов пiдписаних договорiв умовам, затвердженим уповноваженими Комiтетами
Банку; контролює своєчаснiсть та повноту виконання позичальником умов кредитних договорiв;
- Група ринкових ризикiв та ризикiв лiквiдностi, яка забезпечує розрахунок, оцiнку та управлiння
ринковими ризиками та ризиками лiквiдностi;
- Центр консолiдацiї та портфельних ризикiв, який вiдповiдальний резервування за активними
операцiями Банку згiдно з вимогами Нацiонального Банку України, за мiжнародними стандартами
фiнансової звiтностi та за стандартами BNPP, оцiнку розмiру кредитного ризику, а також за
пiдготовку управлiнської звiтностi Банку в частинi кредитних ризикiв, за iнiцiацiю, управлiння та
впровадження проектiв напрямку ризик-менеджменту, написання та актуалiзацiю нормативних
документiв, що регламентують загальнi принципи управляння кредитними ризиками.
Кредитний ризик – це ризик фiнансових збиткiв внаслiдок невиконання позичальником або
контрагентом своїх зобов’язань перед Банком. Загальна полiтика управлiння ризиками Банку i
Загальна кредитна полiтика Банку – це основнi документ, якi регулюють кредитну дiяльнiсть
Банку, мiстять основнi принципи та вимоги щодо надання кредитiв з метою мiнiмiзацiї ризикiв, якi
виникають у процесi кредитування, та забезпечення високої якостi кредитного портфелю Банку.
Дана полiтика переглядається принаймнi щороку.
Параметрами оцiнки кредитних ризикiв по операцiях клiєнтiв юридичних осiб та частково
середнього та малого бiзнесу є рейтинг контрагента, який вказує на рiвень кредитоспроможностi
клiєнта, його здатностi погасити кредит, доступнi джерела фiнансування, позицiю компанiї на
ринку i якiсть управлiння компанiєю, та рiвень покриття кредитної операцiї, який вiдображає
очiкуване повернення кредиту у разi дефолту позичальника i залежить вiд ринкової вартостi
наданих у заставу активiв, їх лiквiдностi та вiдповiдних юридичних витрат. Обидва параметри
пiдлягають затвердженню вiдповiдним кредитним комiтетом i мають безпосереднiй вплив для
визначення допустимого лiмiту кредитування клiєнта. Лiмiти кредитування включають лiмiти
щодо суми кредитної операцiї, графiк доступностi лiмiту кредитування з врахуванням сезонностi
бiзнесу клiєнта та обмеження щодо цiлей кредитування. За потреби кредитний комiтет може
затвердити необхiднiсть забезпечення кредитної операцiї шляхом надання гарантiї вiд
афiлiйованих осiб клiєнта, укладення договору застави або фiнансової поруки. Додатково можуть
накладатися вимоги щодо внеску клiєнтом власних коштiв на всiх етапах проекту, що
фiнансується, переведення до Банку грошових потокiв по певних контрактах, що фiнансуються, i
т.д. Оскiльки вiдповiдно до Загальної кредитної полiтики Банку якiсть позичальника має
важливiше значення, нiж якiсть застави, рiшення про надання кредиту завжди приймаються на
пiдставi рейтингу контрагента, а не якостi застави.
Що стосується лiмiтiв на проведення мiжбанкiвських операцiй, то лiмiти для кожного банкаконтрагента залежать вiд аналiзу його фiнансової звiтностi та нефiнансової iнформацiї, такої як
iнформацiя про акцiонерiв, клiєнтiв, якiсть управлiння, позицiю на ринку, концентрацiю дiяльностi
та темпи зростання тощо. Для прийняття рiшень щодо здiйснення iнвестицiй у цiннi папери Банк
здiйснює аналiз фiнансового стану емiтентiв та ринку, на якому обертаються їхнi борговi та
дольовi цiннi папери, а також вiдстежує результати емiтентiв та ринок їх боргових та дольових
цiнних паперiв.

При видачi кредитiв фiзичним особам Банк чiтко дотримується вимог Департаменту ризикменеджменту в частинi фiнансових показникiв клiєнтiв, якостi кредитної iсторiї та достатностi
рiвня забезпечення кредитної операцiї.
Для прийняття кредитного рiшення по операцiях з пов’язаними особами, Банк застосовує тi ж самi
процедури що й до решти позичальникiв з урахуванням вимог законодавства.
Якщо рiвень кредитного ризику по заявцi не вiдповiдає встановленим Банком параметрам, Банк
вiдмовляє у наданнi кредиту.
Банк управляє кредитним ризиком шляхом впровадження внутрiшнiх полiтик та процедур,
спрямованих на отримання максимального доходу, скоригованого на ризик, затвердження
максимально допустимих лiмiтiв кредитування на галузь, банкiвський продукт, клiєнта або групу
пов’язаних осiб, постiйного контролю за платоспроможнiстю клiєнтiв та виконання ними умов
договорiв.
Згiдно iз Загальною кредитною полiтикою Банку вiдповiдальнiсть за повсякденний монiторинг
кредитних ризикiв першочергово лежить на вiдповiдному бiзнес напрямку Банку, оскiльки вiн
перебуває у безпосередньому контактi з клiєнтом. У випадку клiєнтiв корпоративного бiзнесу та
казначейства контроль за здiйсненням такого монiторингу забезпечує Управлiння кредитного
контролю та монiторингу, у випадку клiєнтiв iнших бiзнес напрямкiв такий контроль
забезпечують вiдповiднi пiдроздiли бек-офiсу Банку. Видача кредитних коштiв позичальнику або
надання банкiвської гарантiї чи акредитиву можливе лише за умови виконання клiєнтом умов
договору.
З огляду на значимiсть лiмiтiв кредитування для клiєнтiв корпоративного бiзнесу Банк додатково
запровадив систему раннього виявлення тривожних ознак, щоб мати змогу своєчасно вжити
необхiднi заходiв та мiнiмiзувати можливi збитки. З цiєю метою щомiсяця керiвник кожного
Центру корпоративного бiзнесу пiдтверджує вiдсутнiсть у клiєнтiв, якi вiдносяться до його сфери
вiдповiдальностi, наступних проблем: недостатнiсть рiвня забезпечення, юридичних позовiв з боку
iнших банкiв або третiх сторiн на адресу клiєнта, банкрутства, виняткових подiй, пов’язаних з
власниками компанiї/ групи, негативних подiй з основними постачальниками i т.д.
Контроль за мiжбанкiвськими операцiями та iнвестицiями у цiннi папери здiйснює Група
ринкових ризикiв та ризикiв лiквiдностi. У випадку погiршення фiнансових показникiв банкiвконтрагентiв або наявностi тенденцiї до погiршення,приймається рiшення про призупинення дiї
встановлених лiмiтiв.
Постiйний монiторинг кредитного портфеля Банку та проведення стрес-тестувань дозволяє йому
реагувати на змiни в якостi конкретних кредитiв та визначати необхiднiсть змiни їхнiх умов.
Ринковий ризик. Банк наражається на ринковi ризики, що виникають у зв’язку з вiдкритими
позицiями процентних ставок, валют та iнструментiв капiталу, якi значною мiрою залежать вiд
загальних та конкретних ринкових змiн. Комiтет з управлiння активами та пасивами встановлює
лiмiти сум ризику, що може бути прийнятий Банком. Проте застосування такого пiдходу не
запобiгає виникненню збиткiв за межами цих лiмiтiв у випадку бiльш суттєвих ринкових змiн.
Валютний ризик. Банк наражається на ризик у зв’язку з впливом коливання курсiв обмiну
iноземних валют на його фiнансовий стан та грошовi потоки. Комiтет з управлiння активами та
пасивами визначає лiмiти ризикiв по валютах та загальний прийнятний рiвень ризику за
вiдкритими валютними позицiями. Лiмiти вiдкритої валютної позицiї встановлюються на рiвнi,
передбаченому вимогами НБУ, який розраховується як процентне спiввiдношення вiдкритої
валютної позицiї до регулятивного капiталу Банку. Дотримання цих лiмiтiв контролюється на
щоденнiй основi.
Ризик процентної ставки. Банк наражається на ризик процентної ставки переважно в результатi
розбiжностей у строках його процентних активiв та зобов’язань. Банк може понести збитки у разi
несприятливих змiн процентних ставок.
КУАП встановлює лiмiти на рiвнi розриву строкiв перегляду процентних ставок, контроль яких
щомiсяця здiйснює Група ринкових ризикiв та ризикiв лiквiдностi. За вiдсутностi будь-яких
наявних iнструментiв хеджування, Банк зазвичай прагне досягнути вiдповiдностi своїх позицiй за
процентними ставками. Оцiнка та аналiз рiвня ризику процентної ставки проводиться станом на
перший день кожного мiсяця i за необхiдностi переглядається з урахуванням змiн ринкових умов,

наприклад, змiн базових процентних ставок, волатильностi ринкiв та подiбних подiй. Результати
оцiнки та аналiзу обговорюються на засiданнях КУАП. Крiм стандартних розрахункiв, Банк
проводить стрес-тестування для визначення рiвня збиткiв, що застосовуватиметься у випадку
непередбачених обставин або подiй. Такий пiдхiд дозволяє Банку оцiнити змiни чистого
процентного доходу у майбутнiх перiодах та визначити прiоритети управлiння ризиком
процентної ставки. Стандартне стрес-тестування ризику процентної ставки – це змiна процентних
ставок на 2 процентних пункти для гривнi та 1 процентний пункт – для iнших валют .
Банк оцiнює рiвень ризику процентної ставки на пiдставi геп-аналiзу, тобто аналiзу
невiдповiдностi сум фiнансових активiв та зобов’язань, якi мають строк погашення або перегляду
процентної ставки протягом одного перiоду. Лiмiти встановлюються на рiвнi втрати чистого
процентного доходу, який керiвництво вважає прийнятним у разi негативних змiн процентних
ставок з урахуванням можливих змiн процентних ставок за основними типами процентних активiв
та зобов’язань, таких як кредити корпоративним клiєнтам та фiзичним особам, мiжбанкiвськi
кредити, цiннi папери, а також депозити, залученi вiд корпоративних клiєнтiв та фiзичних осiб.
Лiмiти переглядаються залежно вiд волатильностi ринкових процентних ставок. ГМАП та Група
ринкових ризикiв та ризикiв лiквiдностi формують рекомендацiї щодо перегляду лiмiтiв. Цi
рекомендацiї затверджуються КУАП.
Банк регулярно контролює спред процентних ставок та чистий процентний дохiд i надає вищому
керiвництву Банку звiти з цих питань. Крiм того, Банк управляє ризиком процентної ставки,
встановлюючи мiнiмальнi процентнi ставки по кредитах та максимальнi процентнi ставки по
депозитах. Банк встановлює процентнi ставки по основних категорiях активiв та зобов’язань за
строками погашення та валютами.
Концентрацiя iнших ризикiв. Керiвництво Банку контролює та розкриває iнформацiю про
концентрацiю кредитного ризику на пiдставi одержаних звiтiв, в яких мiстяться данi про
позичальникiв iз загальною сумою виданих кредитiв понад 10% вiд суми чистих активiв.
Ризик лiквiдностi. Ризик лiквiдностi визначається як ризик того, що Банк зiткнеться з труднощами
при виконаннi своїх фiнансових зобов’язаннь. Банк щодня стикається з цим ризиком у зв’язку з
вимогами щодо використання його вiльних грошових коштiв за депозитами «овернайт»,
поточними рахунками, депозитами, строк погашення яких настає незабаром, наданням кредитiв,
гарантiями та у зв’язку з процентною маржею та iншими вимогами щодо похiдних iнструментiв,
розрахунок за якими здiйснюється грошовими коштами. Банк тримає певний буфер лiквiдностi,
тобто грошовi ресурси, достатнi для покриття всiх цих потреб. Крiм того, щомiсяця
розраховується стрес-тест лiквiдностi, який оцiнює грошовi притоки та вiдтоки у виняткових
кризисних сценарiях, для визначення будь-якої недостатностi лiквiдних коштiв, через яку Банк не
буде в змозi повнiстю виконати всi свої платiжнi зобов`язання. Спiввiдношення буферу лiквiдностi
до чистих грошових вiдтокiв не повинно бути меншим, нiж 100%. Управлiння ризиком лiквiдностi
здiйснює Комiтет з управлiння активами та пасивами Банку.
Банк прагне пiдтримувати стабiльну базу фiнансування, яка складається переважно iз
заборгованостi перед iншими банками, депозитiв корпоративних клiєнтiв та фiзичних осiб i
боргових цiнних паперiв, а також iнвестує кошти у диверсифiкованi портфелi лiквiдних активiв
для того, щоб мати можливiсть оперативно та безперешкодно виконати непередбачуванi вимоги
щодо лiквiдностi.
Управлiння лiквiднiстю Банку вимагає проведення аналiзу рiвня лiквiдних активiв, необхiдного
для врегулювання зобов’язань при настаннi строку їх погашення, забезпечення доступу до рiзних
джерел фiнансування, наявностi планiв у випадку виникнення проблем з фiнансуванням та
здiйснення контролю за вiдповiднiстю балансових показникiв лiквiдностi нормативним вимогам.
Банк щоденно розраховує нормативи лiквiдностi вiдповiдно до вимог Нацiонального банку
України.
За останнi п'ять рокiв (2011-2015 рр.) сума надходження основних засобiв та нематерiальних
активiв склала:
- по будiвлям та спорудам – 342 600 тис.грн.;

- по удосконаленням орендованого майна – 49 548 тис.грн.;
- по машинам та обладнанню – 306 418 тис.грн.;
-транспортнi засоби – 8 788 тис.грн.;
- по iнструментам, приладам, iнвентарю та iншим необ.активам – 85 962 тис.грн.;
- по нематерiальним активам – 203 158 тис.грн.
Крiм того, станом на 31 грудня 2015 року незавершенi капiтальнi iнвестицiї в необоротнi активи
склали 227 244 тис.грн.
Балансова вартiсть основних засобiв та нематерiальних активiв, що вибули або були списанi
протягом останнiх п`яти рокiв (2011 - 2015 рр.) становила:
- по будiвлям та спорудам – 201 434 тис.грн.;
- по удосконаленням орендованого майна – 7 191 тис.грн.;
- по машинам та обладнанню – 16 305 тис.грн.;
-транспортнi засоби – 1 276 тис.грн.;
- по iнструментам, приладам, iнвентарю та iншим необ.активам – 7 019 тис.грн.;
- по нематерiальним активам – 2 277 тис.грн.
Протягом звiтного перiоду нових угод щодо залучення АТ «УкрСиббанк» мiжбанкiвських
кредитiв вiд BNP Paribas укладено не було. Також не вносились змiни до iснуючих договорiв.
На звiтну дату заборгованiсть АТ «УкрСиббанк» перед BNP Paribas за дiючими угодами про
залучення мiжбанкiвських кредитiв складає 77 685 тис. доларiв США.
Станом на початок 2015року первiсна вартiсть основних засобiв АТ "УкрСиббанк" складала 2 439
120 тис. грн., а залишкова вартiсть основних засобiв – 1 055 231 тис. грн.
Станом на кiнець 2015року первiсна вартiсть основних засобiв Банку складає 2 399 093 тис. грн., а
залишкова вартiсть основних засобiв - 1 003 078 тис. грн.
Переоцiнка основних засобiв у звiтному перiодi не здiйснювалася.
Амортизацiя основних засобiв (крiм малоцiнних необоротних матерiальних активiв) нараховується
iз застосуванням прямолiнiйного методу, за яким рiчна сума амортизацiї визначається дiленням
вартостi, що амортизується, на строк корисного використання об'єкта основних засобiв.
Нарахування амортизацiї основних засобiв здiйснюється протягом строку експлуатацiї об'єкта,
який встановлюється Банком при визнаннi цього об'єкта активом (при вводi об`єкту в
експлуатацiю).
Основнi засоби АТ «УкрСиббанк» використовуються у власнiй господарськiй дiяльностi.
Основнi засоби АТ «УкрСиббанк» вiдображаються в бухгалтерському облiку по собiвартостi за
вирахуванням зносу.
Станом на 01.01.2016 року АТ «УкрСиббанк» має наступну структуру основних засобiв:
- "Будинки i споруди" – залишкова вартiсть – 709 918 тис. грн.;
- "Машини i обладнання" - залишкова вартiсть–135 406 тис. грн.;
- "Транспортнi засоби" - залишкова вартiсть – 5 665 тис. грн.;
- "Iншi" - залишкова вартiсть – 152 089 тис. грн.
АТ «УкрСиббанк» веде бухгалтерський облiк у вiдповiдностi до дiючого законодавства України та
внутрiшнiх нормативних документiв.
Пiд час первiсного визнання активи або зобов'язання оцiнюються за їх собiвартiстю, яка є
справедливою вартiстю компенсацiї.
Методи амортизацiї основних засобiв - в бухгалтерському облiку прямолiнiйний (П(С)БО 7
"Основнi засоби")
Метод амортизацiї нематерiальних активiв - прямолiнiйний (П(С)БО 8 "Нематерiальнi активи").
Сума нарахованого зносу основних засобiв Банку на початок 2015року склала 1 383 889 тис. грн., а
на початок 2016 р. – 1 396 014 тис. грн.
Рiвень зносу основних засобiв АТ «УкрСиббанк» станом на 01.01.2016р. – 58,19%.
Вартiсть придбання основних засобiв АТ «УкрСиббанк» за 2015 рiк – 234 915 тис. грн., залишкова

вартiсть основних засобiв, що вибули у 2015 року – 77 936 тис.грн.
Основнi засоби АТ «УкрСиббанк» в заставу не надавались.
В АТ «УкрСиббанк» основних засобiв, що тимчасово не використовуються (консервацiя,
реконструкцiя тощо) немає.
Основних засобiв, вилучених з експлуатацiї для продажу - немає.
Змiни розмiру додаткового капiталу в результатi переоцiнки основних засобiв не вiдбувалось.
Незавершенi капiтальнi iнвестицiї Банку станом на 01.01.2015р. складали 91 990 тис.грн., а станом
на 01.01.2016р. склали 227 244 тис.грн.
Україна вiдноситься до країн з економiкою, що розвивається i тому на її сталий розвиток значний
вплив мають полiтичнi та економiчнi ризики наявнi в країнi. Майбутнiй економiчний розвиток
України значною мiрою залежить вiд ефективностi економiчних, фiнансових та монетарних
заходiв Уряду, а також вiд змiн у податковiй, правовiй, регулятивнiй та полiтичнiй сферах.
Починаючи з листопада 2013 року, полiтична та соцiальна ситуацiя помiтно погiршилася пiсля
рiшення Уряду не приєднуватись до Угоди про асоцiацiю з Європейським Союзом. Масовi акцiї
протесту тривали протягом листопада-грудня 2013 року, а в лютому 2014 вони переросли у
вуличнi сутички жертвами яких стала значна кiлькiсть людей. Попри змiну влади, ситуацiя в
країнi не зазнала докорiнних змiн: у березнi 2014 була анексована АР Крим, а у квiтнi-травнi
активiзувався сепаратистський рух на сходi країнi, який до середини року перерiс в збройне
протистояння.
За результатами переговорiв ”нормандської четвiрки” у лютому 2015 року були пiдписанi Мiнськi
угоди, якi мали б припинити збройне протистояння на сходi України. Однак порушення
досягнутих домовленостей з боку сепаратистiв призвело до того, що збройне протистояння з
певними загостреннями тривало протягом всього 2015 року.
Така складна ситуацiя не могла не вплинути на економiчний стан країни. За результатами 2014
року реальний ВВП України знизився на 6,8%, такi ж негативнi тенденцiї в динамiцi ВВП
спостерiгалися i в першiй половинi 2015 року. Лише за результатами III-го кварталу 2015 року був
зафiксований рiст реального ВВП в розмiрi 0,5%. За оцiнкам НБУ даний рiст має продовжитися i в
IV кварталi, що по результату року дозволить зменшити показник падiння реального ВВП до
10,5%.
Також в Українi значно посилилися iнфляцiйнi процеси. Якщо у 2012- 2013 роках IСЦ становив
близько 100%, а у 2014 роцi вiн зрiс до 124,9%, то у 2015 роцi вiн досяг рiвня 143,3%, що є
найбiльшим показником починаючи з 1996 року.
Зазначенi вище фактори не могли не призвести до значних коливань i на фiнансовому ринку.
Протягом 2014 i I-го кварталу 2015 року українська гривня стрiмко знецiнювалася щодо основних
свiтових валют. Певна стабiлiзацiя вiдбулася в серединi 2015 року, однак ближче до кiнця року
гривня почала знецiнюватися знову.
Певнi позитивнi тенденцiї спостерiгають в зменшеннi Держаний борг України . За 2014-2015 роки
в в доларовому вимiрi вiн зменшився на 7,72 млрд.дол. Основною причиною таких змiн є
проведення реструктуризацiї та списання частини державного та гарантованого державою
зовнiшнього боргу. Водночас, тiльки за 2015 рiк борг у гривневому еквiвалентi збiльшилася на
470,93 млрд.грн, через девальвацiю нацiональної валюти, курс якої по вiдношенню до долара
США зрiс з близько 15,77 грн./дол.США на кiнець 2014 року до близько 24,00 грн./дол.США на
кiнець грудня 2015 року.
Девальвацiя гривнi значно загострила кризу лiквiдностi в банкiвськiй системi та погiршила якiсть
її активiв. Протягом 2014-2015 рокiв НБУ видiлив майже 133 млрд грн. на пiдтримку українських
банкiв, з них 116 млрд грн в 2014 роцi. Попри вжитi заходи у 2014 роцi НБУ довелося ввести
тимчасову адмiнiстрацiї до 32 банкiв i ще до 30 банкiв - у 2015. За два останнi роки кiлькiсть
банкiв в банкiвськiй системi скоротилася зi 180 до 120.
Посилення негативних проявiв зазначених вище факторiв, а також стрiмке скорочення валютної
виручки спонукало уряд до пошуку нових джерел фiнансування на мiжнароднiй аренi. Так у 2014
роцi було вiдновлено дiалог з мiсiєю МФВ, наслiдком чого стало затвердження нової програми з

фiнансування у сумi 17,1 млрд дол., в рамках якої протягом 2014 року Українi було перераховано
8,2 млрд. дол.. У 2015 роцi мiсiї МВФ продовжили свою дiяльнiсть в Українi, у березнi 2015 року
МВФ ухвалив замiну дiючої програми Stand by на нову, чотирирiчну програму «Механiзм
Розширеного Фiнансування» (Extended Fund Facility). В рамках нової програми було перераховано
2 траншi: 5 млрд дол. – у квiтнi 2015 року i 1,7 млрд дол. – у серпнi 2015 року. Наступний транш
мав би надiйти в кiнцi року, однак через низький темп проведення ключових реформ i наростаючi
прояви полiтичної кризи, програма рефiнансування була тимчасово призупинена. Наступнi траншi
очiкуються в першiй половинi 2016 року.
Стосовно правого поля в якому дiє банк України варто зазначити, що податкове, валютне та митне
законодавство в Українi дозволяє рiзнi тлумачення та часто змiнюється. До труднощiв, якi
вiдчувають банки, що працюють в Українi, додаються потреба в подальшому розвитку
законодавства з питань банкрутства, формалiзованих процедур реєстрацiї та використання застави,
а також iншi недолiки законодавчого та фiскального характеру. На прикинцi 2015 року були
ухваленi правки до податкового кодексу, що в подальшому мають спростити дiяльнiсть суб*єктiв
господарювання в Українi
У 2015 роцi народними депутатами України був ухвалений закон покликаний вирiшити питання
рефiнансування валютних iпотечних кредитiв населення, однак невдовзi вiн був ветований
Президентом. Невдозi у Верховнiй Радi був зареєстрований новий законопроект стосовного
данного питання. Ухвалення данного законопроекта в iснуючiй редакцiї може призвести до
значних збиткiв в банкiвськiй системi України.
Складна полiтико-економiчна ситуацiя в країнi, мала негативний вплив на позичальникiв Банку,
що, в свою чергу, вплинуло на їхню спроможнiсть повернути отриманi ними кредити. Оскiльки
значна частина кредитiв клiєнтам була надана в iноземних валютах, девальвацiя гривнi вiдносно
цих валют у 2014-2015 роках, як i у 2008 роцi суттєво вплинула на спроможнiсть позичальникiв
обслуговувати цi кредити. Погiршення економiчних умов, в яких працюють позичальники Банку,
було вiдображене у переглянутих прогнозах очiкуваних майбутнiх грошових потокiв в оцiнцi
знецiнення. Подальша девальвацiя гривнi у сiчнi-лютому 2016 року може мати значний вплив на
спроможнiсть позичальникiв погасити кредити, залученi в iноземних валютах.
Сума резерву на знецiненi кредити визначена на пiдставi здiйснених керiвництвом оцiнок цих
активiв станом на кiнець звiтного перiоду пiсля належного врахування грошових потокiв, якi
можуть виникнути у результатi звернення стягнення на предмет застави за вирахуванням витрат
на отримання та продаж застави.
Негативна економiчна ситуацiя особливо вплинула на ринок нерухомого майна, що стало
причиною падiння лiквiдностi окремих категорiй активiв. У деяких випадках Банк також зазнавав
непередбачених затримок у вiдшкодуваннi вартостi застави. У результатi, фактична вартiсть
реалiзацiї застави пiсля звернення стягнення на предмет застави у майбутньому може вiдрiзнятись
вiд вартостi, визначеної для цiлей оцiночного розрахунку резервiв на знецiнення у кiнцi звiтного
перiоду.
Волатильнiсть фондового ринку та певнi прояви полiтичної нестабiльностi в країнi можуть мати
негативний вплив на фiнансовий i корпоративний сектори України. Керiвництво створило резерви
на знецiнення кредитiв з урахуванням економiчної ситуацiї та прогнозiв станом на кiнець звiтного
перiоду i застосувало модель понесених збиткiв, як того вимагають вiдповiднi стандарти
бухгалтерського облiку. Цi стандарти вимагають визнавати збитки вiд знецiнення, якi були
понесенi внаслiдок минулих подiй, i забороняють визнавати збитки, якi можуть виникнути у
зв’язку з майбутнiми подiями, незалежно вiд того, наскiльки цi майбутнi подiї є ймовiрними.
Керiвництво не може передбачити всi тенденцiї, якi можуть вплинути на банкiвський сектор та
iншi галузi економiки, отже, який вплив, за наявностi такого, вони можуть мати на майбутнiй
фiнансовий стан Банку. Керiвництво впевнене, що воно вживає усiх необхiдних заходiв для
забезпечення стабiльної дiяльностi та розвитку Банку.
Штрафи, що сплаченi у 2015 роцi на користь регуляторних органiв складають - 4 716 718,94 грн.,
iншi штрафи - 9 343,38 грн.

Мета Банку при управлiннi капiталом полягає у забезпеченнi (i) дотримання вимог до капiталу,
встановлених Нацiональним банком України, (ii) спроможностi Банку функцiонувати як
безперервно дiюче пiдприємство. На думку керiвництва, загальна сума капiталу, управлiння яким
здiйснює Банк, дорiвнює загальнiй сумi регулятивного капiталу. Сума капiталу, управлiння яким
здiйснює Банк, складає 2 606 326 тисячi гривень (у 2014 роцi – 2 487 554 тисячi гривень).
Контроль за дотриманням нормативу достатностi капiталу, встановленого Нацiональним банком
України, здiйснюється на базi щоденного балансу Банку. Станом на 31 грудня 2015 року
регулятивний капiтал Банку, розрахований у вiдповiдностi iз вимогами Iнструкцiї про порядок
регулювання дiяльностi банкiв в Українi, затвердженої Постановою Правлiння НБУ вiд 28.08.2001
року №368 зi змiнами, складає 2 845 613 тис. грн., його абсолютний розмiр вiдповiдає
нормативним вимогам.
Вiдповiдно до iснуючих вимог до капiталу, встановлених Нацiональним банком України, банки
повиннi утримувати вiдношення регулятивного капiталу до активiв, зважених з урахуванням
ризику (норматив достатностi капiталу), на рiвнi, що є вищим за обов’язкове мiнiмальне значення
10% (норматив Н2). Станом на кiнець дня 31 Грудня 2015 року нормативне значення адекватностi
регулятивного капiталу становило 13,18% (у 2014 роцi – 16.03%).
Банк щоденно розраховує нормативи лiквiдностi вiдповiдно до вимог Нацiонального банку
України. Цi нормативи включають:
- Норматив миттєвої лiквiдностi (Н4), який розраховується як вiдношення високолiквiдних активiв
до зобов’язань, що погашаються на вимогу. Станом на 31 грудня 2015 року цей норматив складав
87,01% (нормативне значення – не менше 20%
- Норматив поточної лiквiдностi (Н5), який розраховується як вiдношення активiв до зобов’язань
зi строком погашення, який не перевищує 31 календарний день. Станом на 31 грудня 2015 року
цей норматив складав 92,88% при встановленому НБУ значеннi нормативу не менше 40%;
- Норматив короткострокової лiквiдностi (Н6), який розраховується як вiдношення
короткострокових активiв до короткострокових зобов’язань iз строком погашення, що залишився,
до одного року. Станом на 31 грудня 2015 року цей норматив складав 105,48% при встановленому
НБУ значеннi нормативу не менше 60%.
Станом на 31 грудня 2015 року Банк мав капiтальнi зобов'язання, передбаченi контрактами, щодо
придбання примiщень та обладнання на загальну суму 3 735 тисяч гривень (на 31 грудня 2014
року – 11 078 тисяч гривень), а також щодо придбання програмного забезпечення у сумi 451
тисяча дол..США по контракту з нерезидентом (на 31 грудня 2014 року - 187 тисяч гривень).
Основними прiоритетами УкрСиббанку є продовження розвитку дiяльностi та суттєве покращення
операцiйної ефективностi дiяльностi. УкрСиббанк повинен прогресувати в залученнi нових
клiєнтiв, зростаннi обсягiв кредитування при утриманнi ризикiв пiд контролем, розвитку
клiєнтської депозитної бази для покриття потреб у фiнансуваннi клiєнтiв.
Розвиток кредитування базується на оновлених процесах та полiтицi видачi кредитiв для
досягнення високої якостi монiторингу та оцiнки ризикiв. Нове кредитування сфокусоване на
короткострокових кредитах українським дочiрнiм компанiям мультинацiональних груп, з якими
BNP Paribas має активнi всесвiтнi взаємовiдношення, кредитах компанiям агропромислового
комплексу України, iншим компанiям, а також на готiвкових та споживчих кредитах у
нацiональнiй валютi фiзичним особам.
Для збiльшення ефективностi дiяльностi Банк продовжує реалiзацiю задач щодо спрощення
банкiвської структури та процесiв, таким чином продовжуючи покращення сервiсу клiєнтiв.
Частиною цього процесу є оптимiзацiя та репозицiювання сетi вiддiлень Банку з легким
реформатуванням вiддiлень для концентрацiї навикiв з продажу послуг та покращення локацiї.
Цiлi Банку пов'язанi з довгостроковою стратегiєю акцiонерiв розвивати ефективнiсть бiзнесу зi
строгим управлiнням ризиками та контролюванням витрат:

- Виконання всiх регулятивних нормативiв;
- Продовження оптимiзацiї структури банку, визначення нових джерел оптимiзацiї витрат;
- Прибуткове корпоративне кредитування (з розвитком Аграрного сегменту додатково до
Мультинацiонального та найкращих локальних клiєнтiв), споживче кредитування та
короткострокове кредитування роздрiбних клiєнтiв є очiкуваними, виконання потреб клiєнтiв у
фондуваннi в нацiональнiй валютi;
- Стабiльний обсяг клiєнтських депозитiв в нацiональнiй валютi є важливим прiоритетом як для
Корпоративного, так i для Роздрiбного сегментiв.
Найважливiшi проекти 2015 року:
Створення додаткового вiддiлення для корпоративних клiєнтiв
Проект «Extra branch for corporate clients»
Завершився процес централiзацiї всiх рахункiв корпоративних клiєнтiв у Головному банку, у м.
Києвi. Корпоративнi клiєнти мають можливiсть виконувати тiльки обмежену кiлькiсть операцiй у
визначених вiддiленнях роздрiбної мережi (тiльки 1 рахунок з одним пакетом документiв клiєнта,
рахунок вiдкривається централiзовано у вiддiленнi 924, м Київ).
Вiдкриття вiддiлень нового зразка
Проект «Main Branch»
Протягом 2015 року було вiдремонтовано та вiдкрито 20% вiддiлень нового зразка. Вiддiлення
вiдповiдають усiм стандартам сучасного європейського банкiнгу та пропонують клiєнтам
найвищий рiвень обслуговування.
Створення моделi обслуговування заможних клiєнтiв
Проект «Premium»
Проект охоплює розробку премiум пропозицiї, забезпечення вiдповiдного рiвня комунiкацiї та
вiдповiдного рiвня якостi сервiсу. Для премiум клiєнтiв будуть облаштованi окремi зони
обслуговування.
Впровадження автоматизованих систем боротьби з фiнансовим тероризмом
Проект «AML profiling & reporting tool – NORKOM»
Успiшно завершенi IТ розробки для iмплементацiї автоматизованих систем боротьби з фiнансовим
тероризмом згiдно з законами України та мiжнародного права.
Оновлення основної автоматизованої банкiвської системи
Проект «SAP Upgrade»
Оновлення основної автоматизованої банкiвської системи SAP знаходиться на завершальному
етапi. Впровадження новiтнiх продуктiв та розробок забезпечить конкурентний рiвень надання
послуг.
Впровадження нової Iнтернет платформи
Проект «New Internet Platform»
Нове рiшення Iнтернет банкiнгу, що забезпечить швидке та незалежне впровадження бiзнесфункцiоналу для Корпоративного та Роздрiбного бiзнесу. Розробки нового рiшення для фiзичних
осiб завершенi та знаходяться на етапi тестування. Проведенi фокус-групи та визначаються рамки
впровадження нової Iнтернет платформи для юридичних осiб.
Новий SMS-сервiс для клiєнтiв споживчого кредитування
Проект «SMS-service for PF loans»
З метою покращення дисциплiни погашення внескiв клiєнтам споживчого кредитування
запропоновано сервiс SMS-нагадування про необхiднiсть здiйснення чергового платежу.
Першi продажi SMS-сервiсу розпочалися наприкiнцi сiчня 2016 року.
Замiна та оптимiзацiя електронного архiву
Проект «E-Archive Replacement & Optimization»
Впроваджено нове рiшення для архiву електронних клiєнтських документiв. Новий електронний
архiв вирiшить питання витрат на використання та пiдтримку попередньої системи, допоможе
уникнути ризику нестачi мiсця для зберiгання електронних документiв. Забезпечить гнучкiсть в
управлiннi та модифiкацiї системи.

Зменшення кiлькостi повторних запитiв в Контакт центр
Проект «Contact Center Agent Workplace»
Завдяки впровадженню SMS-iнформування клiєнтiв кiлькiсть повторних вхiдних дзвiнкiв
зменшиться на 10% та скоротить час очiкування в черзi.
Впровадження пiдсистеми по роботi iз заборгованiстю
Проект «Tallyman Migration to NCS»
Замiна старої системи Tallyman новою пiдсистемою по роботi iз заборгованiстю NCS.
Впровадження нової пiдсистеми забезпечить гнучкiсть роботи та можливiсть проведення
функцiональних оновлень.
Судових справ, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 10 або бiльше вiдсоткiв
активiв емiтента, немає.
Процедуру збiльшення капiталу УкрСиббанку BNP Paribas Group, анонсовану ще восени 2015
року, було завершено 3 лютого 2016 року. В результатi мiжнародна група BNP Paribas та
Європейський банк реконструкцiї та розвитку збiльшили уставний капiтал УкрСиббанку на 3,29
млрд грн. При цьому розмiр долi ЄБРР збiльшився з 15% до 40%. Вiдтепер мiжнародна группа
BNP Paribas володiє 59,99% (замiсть 84,99%) акцiй УкрСиббанку.

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування
основних засобів

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

1. Виробничого
призначення:

1054859

1002860

0

0

0

0

будівлі та споруди

804314

708680

0

0

804314

708680

машини та обладнання

119517

135472

0

0

119517

135472

4557

5683

0

0

4557

5683

0

0

0

0

0

0

126471

153025

0

0

126471

153025

2. Невиробничого
призначення:

372

218

0

0

372

218

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

38

13

0

0

38

13

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інвестиційна
нерухомість

0

0

0

0

0

0

334

205

0

0

334

205

1055231

1003078

0

0

1055231

1003078

транспортні засоби
земельні ділянки
інші

інші
Усього

Опис Станом на 01.01.2016 р. Ступiнь зносу основних засобiв склала 58,19%, ступiнь використання
– 100%, обмежень на використання майна немає.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань
Кредити банку

Непогашена
Відсоток за
Дата
частина боргу (тис. користування коштами
виникнення
грн.)
(відсоток річних)

Дата
погашення

X

2685

X

X

Мiжбанкiвський кредит

11.01.2011

393

2.802040

12.01.2016

Мiжбанкiвський кредит

17.01.2011

109

2.794900

18.01.2016

Мiжбанкiвський кредит

18.01.2011

304

2.732000

18.01.2016

Мiжбанкiвський кредит

06.07.2011

607

2.732000

18.01.2016

Мiжбанкiвський кредит

12.07.2011

786

2.802040

12.01.2016

Мiжбанкiвський кредит

27.07.2011

254

2.794900

18.01.2016

Мiжбанкiвський кредит

21.10.2011

131

2.802040

12.01.2016

Мiжбанкiвський кредит

03.02.2012

101

2.732000

18.01.2016

X

0

X

X

X

0

X

X

у тому числі:

Зобов'язання за цінними паперами
у тому числі:
за облігаціями (за кожним випуском):

за іпотечними цінними паперами (за
кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому
числі за похідними цінними
паперами)(за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в
корпоративні права (за кожним
видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

0

X

X

Фінансова допомога на зворотній
основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

41612398

X

X

Усього зобов'язань

X

41615083

X

X

Опис:

-

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні
папери, що виникала протягом періоду
Дата
виникнення
події

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення
про інформацію) у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії

Вид інформації

1

2

3

10.03.2015

10.03.2015

Відомості про зміну складу посадових осіб
емітента

23.03.2015

23.03.2015

Відомості про зміну складу посадових осіб
емітента

21.04.2015

22.04.2015

Відомості про зміну складу посадових осіб
емітента

02.06.2015

02.06.2015

Відомості про зміну складу посадових осіб
емітента

05.06.2015

05.06.2015

Відомості про зміну складу посадових осіб
емітента

02.07.2015

02.07.2015

Відомості про зміну складу посадових осіб
емітента

03.08.2015

03.08.2015

Відомості про зміну складу посадових осіб
емітента

30.09.2015

01.10.2015

Відомості про зміну складу посадових осіб
емітента

12.10.2015

13.10.2015

Відомості про зміну складу посадових осіб
емітента

13.10.2015

13.10.2015

Відомості про зміну складу посадових осіб
емітента

27.10.2015

28.10.2015

Відомості про зміну складу посадових осіб
емітента

16.11.2015

17.11.2015

Відомості про прийняття рішення про
розміщення цінних паперів на суму, що
перевищує 25 відсотків статутного капіталу

18.12.2015

22.12.2015

Відомості про зміну складу посадових осіб
емітента

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної
особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та
аудиторів, виданого Аудиторською палатою України
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до
реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних
учасників ринку цінних паперів**
Текст аудиторського висновку (звіту)
ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
(АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК)
за результатами аудиту рiчної фiнансової звiтностi

ТОВ«АУДИТ-СЕРВIС IНК»
13659226
76018, м. Iвано-Франкiвськ,
вул. Лепкого, 34, офiс 1
0036 26.01.2001
286 П 000286 20.10.2015
24.09.2020

ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УкрСиббанк»
(ЄДРПОУ 09807750, Основне мiсце здiйснення дiяльностi: Україна, м. Київ , вул. Андрiївська, 2/12)
за 2015 рiк
Акцiонерам, Правлiнню АТ «УкрСиббанк»
Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку
Звiт щодо фiнансової звiтностi
Ми провели аудит фiнансової звiтностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УкрСиббанк» (далi –АТ
«УкрСиббанк», Банк) за 2015 рiк, яка включає: Звiт про фiнансовий стан (Баланс) на кiнець дня 31.12.2015 року, Звiт
про прибутки i збитки i iнший сукупний дохiд (Звiт про фiнансовi результати), Звiт про змiни у власному капiталi (Звiт
про власний капiтал), Звiт про рух грошових коштiв за прямим методом, опис важливих аспектiв облiкової полiтики та
iншi пояснювальнi примiтки до фiнансової звiтностi за 2015 рiк.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу
Управлiнський персонал Банку несе вiдповiдальнiсть за подання цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно до Мiжнародних
стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ). Управлiнський персонал Банку несе вiдповiдальнiсть за такий внутрiшнiй
контроль, який вiн визначає необхiдним для забезпечення складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих
викривлень унаслiдок шахрайства або помилки.
Вiдповiдальнiсть аудитора
Вiдповiдальнiстю аудитора є висловлення думки щодо фiнансової звiтностi на основi результатiв аудиту. Ми провели
аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв контролю, якостi, аудиту, огляду, iншого наданнi впевненостi та
супутнiх послуг. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиту
для отримання достатньої впевненостi, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриття у
фiнансових звiтах. Вiдбiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень
фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи
внутрiшнього контролю, що стосуються пiдготовки та достовiрного подання суб'єктом господарювання фiнансової
звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам. Аудит включає також оцiнку
вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом,
та загального представлення фiнансової звiтностi.
Ми вважаємо, що отримали достатнi та вiдповiднi аудиторськi докази для висловлення нашої думки.
Висловлення думки
На нашу думку, фiнансова звiтнiсть АТ «УкрСиббанк» представляє достовiрно в усiх суттєвих аспектах фiнансовий
стан Банку станом на 31.12.2015 року, його фiнансовi результати та рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на
зазначену дату, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
Пояснювальний параграф
Звертаємо увагу на Примiтку 2 до фiнансової звiтностi, в якiй описується полiтико-економiчна ситуацiя в Українi.
Подiї, про якi йдеться у Примiтцi 2, негативно впливають на результати дiяльностi та фiнансовий стан Банку у такий
спосiб i такою мiрою, що наразi не можуть бути визначенi. Висловлюючи нашу думку, ми не брали до уваги це
питання.
Директор по аудиту _______________________ Орлова В.К.
ТОВ«АУДИТ-СЕРВIС IНК»
(Сертифiкат аудитора банкiв № 0003, виданий рiшенням АПУ
вiд 29.10.2009 р. №207/2, продовжений рiшенням АПУ
вiд 30.10.2014 р. №302/2 до 01.01.2020 р.)
29 лютого 2016 року
76018, м. Iвано-Франкiвськ,
вул. Лепкого, 34, офiс 1

Інформація про стан корпоративного управління
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2015

2

1

2

2014

1

0

3

2013

2

1

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів
останнього разу?
Так
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

Ні

X

Акціонери

X

Депозитарна установа

X

Інше (запишіть): -

Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для
участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах
останнього разу?
Так

Ні

Підняттям карток
Бюлетенями (таємне голосування)

X
X

Підняттям рук

X

Інше (запишіть): -

Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?
Так

Ні

Реорганізація

X

Додатковий випуск акцій

X

Унесення змін до статуту

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X

Інше (запишіть): -

Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?
Ні
(так/ні)

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
Кількість членів наглядової ради

8

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

0

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

6

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

6

Чи проводила наглядова рада самооцінку?
Так

Ні

Складу

X

Організації

X

Діяльності

X

Інше (запишить)

-

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом
останніх трьох років?

7

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
Так

Ні

Стратегічного планування
Аудиторський

X
X

З питань призначень і винагород

X

Інвестиційний

X

Інші (запишіть)

Спецiальний кредитний комiтет

Інші (запишіть)

-

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря?
(так/ні)

Так

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так
Винагорода є фіксованою сумою

Ні

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості
акцій

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

Інше (запишіть)

-

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного
товариства?
Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

Відсутність конфлікту інтересів

X

Граничний вік

X

Відсутні будь-які вимоги

X

Інше (запишіть): Вiдповiдати вимогам дiючого законодавства, в тому числi
вимогам Нацiонального Банку України

X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі
своїми правами та обов'язками?
Так
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх
документів акціонерного товариства

Ні

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради
ознайомили з його правами та обов'язками

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з
корпоративного управління або фінансового менеджменту)

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було
обрано нового члена

X

Інше (запишіть)

-

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду
ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

ні

кількість членів ревізійної комісії 0 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх
трьох років? 1

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів
(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення
кожного з цих питань?
Не належить
Загальні
до
Наглядова Виконавчий
збори
компетенції
рада
орган
акціонерів
жодного
органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Так

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Так

Так

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або
бюджету

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
ревізійної комісії

Ні

Ні

Ні

Так

Визначення розміру винагороди для голови та членів
виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової
відповідальності членів виконавчого органу

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення
власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Так

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Так

Так

Ні

Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження
виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від
імені акціонерного товариства? (так/ні) Так
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про
конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або
пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так
Положення про загальні збори акціонерів

X

Положення про наглядову раду

X

Положення про виконавчий орган

X

Ні

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

Положення про акції акціонерного товариства

X

Положення про порядок розподілу прибутку

X

Інше (запишіть):

-

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого
акціонерного товариства?
Публікується у
пресі,
Документи
Інформація
оприлюднюється
надаються
Копії
розміщується
Інформація
в
для
документів на власній
розповсюджується загальнодоступній ознайомлення
надаються
інтернетна загальних
інформаційній безпосередньо
на запит
сторінці
зборах
базі даних
в
акціонера акціонерного
НКЦПФР про
акціонерному
товариства
ринок цінних
товаристві
паперів
Фінансова звітність,
результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

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

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про склад органів
управління товариства

Так

Так

Так

Так

Так

Статут та внутрішні
документи

Так

Ні

Так

Так

Так

Протоколи загальних зборів
акціонерів після їх проведення

Ні

Ні

Ні

Так

Так

Розмір винагороди посадових
осіб акціонерного товариства

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних
стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного
товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
Так

Ні

Не проводились взагалі

X

Менше ніж раз на рік

X

Раз на рік

X

Частіше ніж раз на рік

X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так

Ні

Загальні збори акціонерів
Наглядова рада

X
X

Виконавчий орган
Інше (запишіть)

X
-

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років?
(так/ні) Так
З якої причини було змінено аудитора?
Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

X

Інше (запишіть)

У зв'язку зi змiнами вимог НБУ до
аудиторських фiрм

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

Ні

Ревізійна комісія (ревізор)

X

Наглядова рада

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

Перевірки не проводились

X

Інше (запишіть)

-

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?
Так
З власної ініціативи

Ні

X

За дорученням загальних зборів

X

За дорученням наглядової ради

X

За зверненням виконавчого органу

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

X

Інше (запишіть)

Повноваження Ревiзiйної Комiсiї
було припинено рiшенням
Загальних зборiв вiд 21.04.2015 р.

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги
консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом
наступних трьох років?
Так
Випуск акцій

X

Ні

Випуск депозитарних розписок

X

Випуск облігацій

X

Кредити банків

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X

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
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

X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж
протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Так
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у
депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного
управління? (так/ні) Ні
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного
управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів,
правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління
(принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх
тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
-

Звіт про корпоративне управління*
1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи.
Банк створений для надання повного спектру внутрiшнiх та мiжнародних банкiвських послуг,
включаючи, без обмеження, банкiвськi операцiї, якi пов’язанi iз здiйсненням комерцiйної,
iнвестицiйної, депозитарної та будь-якої iншої дiяльностi, яка може бути дозволеною банкам
чинним законодавством України.
2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за
фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування,
місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність
встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік.
Перелiк власникiв iстотної участi не змiнювався протягом останнього року: 1). Нерезидент, БНП

Париба С.А. (BNP Paribas S.A.) код 662042449 RCS PARIS, бульвар дез Iтальєн,16, 75009, Париж,
Францiя; 2). Нерезидент, Євроепйський Банк Реконструкцiї та Розвитку (European Bank for
Reconstruction and Development) код GB26500612, EC2A 2JN, площа Ван Ексчейндж, м. Лондон,
Англiя, Велика Британiя.
3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та
виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння
шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.
Вiдсутнi факти порушень членами Спостережної ради та Правлiння Банку внутрiшнiх правил, що
призвело до заподiяння шкоди Банку або клiєнтам Банку.
4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до
фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або
про відсутність таких заходів.
Протягом звiтного року заходи впливу органами державної влади до АТ "УкрСиббанк" та до
членiв Спостережної ради та Правлiння Банку не застосовувалися.
5. Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові
характеристики або про відсутність такої системи.
Загальнi принципи. Управлiння ризиком має фундаментальне значення для банкiвської дiяльностi
та є суттєвим елементом дiяльностi Банку. Функцiя управлiння ризиками в Банку здiйснюється
стосовно фiнансових, операцiйних та юридичних ризикiв. Основнi фiнансовi ризики, на якi
наражається Банк, пов’язанi з кредитною заборгованiстю, лiквiднiстю та змiнами процентних
ставок i курсiв обмiну валют. Основною метою управлiння операцiйними та юридичними
ризиками є дотримання вимог внутрiшнiх процедур та полiтик Банку задля мiнiмiзацiї впливу
даних ризикiв. Система управлiння ризиками в Банку органiзована вiдповiдно до стандартiв Групи
BNP Paribas, якi базуються на рекомендацiях Базельського комiтету, хоча законодавство України
ще не вимагає обов’язкового дотримання даних рекомендацiй. Банк регулярно здiйснює перегляд
внутрiшнiх полiтик та процедур управлiння ризиками з метою їх вдосконалення та врахування
змiн ринкових умов та банкiвських продуктiв. Основними засадами полiтики Банку у сферi
управлiння ризиками є прийняття виважених рiшень з оптимальним спiввiдношенням показника
ризик/ дохiд, забезпечення диверсифiкацiї ризикiв та здiйснення адекватного и ефективного
монiторингу прийнятих Банком ризикiв. Основним завданням Банку в управлiннi активами та
пасивами є зменшення рiвня ризику лiквiдностi та ринкових ризикiв i максимiзацiя прибутковостi.
Полiтика Банку передбачає забезпечення такої структури активiв та зобов’язань, що дозволяє
оптимiзувати фiнансовi доходи як у довгостроковiй, так i у короткостроковiй перспективi, при
цьому забезпечивши сталий рiвень доходу. Основними засадами полiтики Банку у сферi
управлiння ризиками є централiзацiя управлiння ризиками (тобто аналiз ризикiв та розрахунки
виконуються централiзовано, а для бiзнес-пiдроздiлiв Банку встановлюються вiдповiднi лiмiти);
збалансована структура ризикiв та прибутковостi та забезпечення постiйного монiторингу ризикiв.
Банк продовжує приводити свою полiтику та внутрiшнi процедури у сферi управлiння ризиками у
вiдповiднiсть до стандартiв Групи BNP Paribas. Органи управлiння ризиками. Основнi принципи
та вимоги до iдентифiкацiї, визначення, оцiнку, монiторинг та контроль за всiма фiнансовими та
не фiнансовими ризиками регламентує Загальна полiтика управляннi ризиками Банку. Полiтику,
монiторинг та контроль у сферi управлiння ризиками здiйснюють спецiальнi колегiальнi органи
Банку та пiдроздiлами Банку, зокрема Департамент ризик-менеджменту (далi – ДРМ),
Департамент Комплаєнс контролю, Юридичний Департамент тощо. Нагляд за дiяльнiстю цих
колегiальних органiв Банку та вказаних вище пiдроздiлiв Банку здiйснює Голова Правлiння, який
звiтує з питань управлiння ризиками Ризик-менеджменту Групи у головному офiсi BNP Paribas.
Комiтет з управлiння активами та пасивами (КУАП). До складу КУАП входять вiсiм членiв
вищого керiвництва Банку. Головою КУАП є Заступник Голови Правлiння - Директор з ринкiв
капiталу. Засiдання КУАП проводяться щомiсячно. КУАП вiдповiдає за управлiння структурою
активiв та зобов’язань Банку та контроль над ними. Вiн також встановлює внутрiшнi лiмiти для

управлiння ризиками лiквiдностi, процентної ставки та валютним ризиком. Система прийняття
кредитних рiшень в Банку передбачає колегiальне або одноосiбне затвердження кредитних заявок.
Кредитнi комiтети є колегiальними органами, до складу яких входить два учасники:
керiвник/представник вiдповiдного бiзнес напрямку та керiвник/представник Департаменту ризикменеджменту. Повноваження кредитних комiтетiв визначаються самостiйними кредитними
повноваженнями керiвника/представника бiзнес напрямку, делегованi йому Головою Правлiння
Банку в рамках повноважень, наданих йому Наглядовою Радою Банку. Одноосiбне прийняття
кредитних рiшень допускається для затвердження заявок по певних продуктах споживчого
кредитування та роздрiбного бiзнесу. Кожне з таких рiшень базується на чiтких правилах
Департаменту ризик-менеджменту щодо мiнiмальних вимог до позичальника. Окрiм кредитних
комiтетiв у Банку також iснує Комiтет по роботi з клiєнтами, що потребують особливої уваги або
мають сумнiвну заборгованiсть. Основними завданнями даного комiтету є затвердження оглядiв
по клiєнтах, по яких iснує ймовiрнiсть погiршення обслуговування боргу i якi, вiдповiдно,
потребують особливої уваги, та таких, що потребують присвоєння дефолтного рейтингу
контрагента i затвердження iндивiдуальних рiвнiв резервiв; прийняття рiшень щодо достатностi
сформованих резервiв, необхiдностi їх перегляду або списання заборгованостi за рахунок даних
резервiв. Цей комiтет є колегiальним органом Банку, головою якого є Голова Правлiння Банку.
Засiдання комiтету проводяться не рiдше двох разiв на квартал. Центр менеджменту активiв та
пасивiв (ЦМАП). Безпосереднє управлiння активами та зобов’язаннями Банку здiйснює ЦМАП та
Центр торгiвельних казначейських операцiй (Казначейство). ЦМАП вiдповiдає за оцiнку та
планування вiдкритих позицiй Банку, якi здiйснюються щоденно щодо ризику лiквiдностi та
валютного ризику та щомiсячно щодо ризику процентної ставки, а також за пiдготовку пропозицiй
керiвництву Банку щодо управлiнських заходiв у сферi управлiння активами та зобов’язаннями.
Крiм того, ЦМАП займається щоденним плануванням та управлiнням дотримання економiчних
нормативiв, встановлених НБУ (нормативiв достатностi регулятивного та статутного капiталу,
нормативiв лiквiдностi, нормативiв вiдкритої валютної позицiї). ЦМАП сприяє КУАП та iншим
комiтетам у виконаннi їхнiх функцiй. Казначейство управляє миттєвою лiквiдностю Банку. Звiти
про вiдкриту валютну позицiю надаються керiвництву щодня. Група ринкових ризикiв та ризикiв
лiквiдностi оцiнює фiнансовi ризики на пiдставi iнформацiї про активи та зобов’язання (у тому
числi процентнi ставки, суми та строки погашення), отриманої вiд пiдроздiлiв, що займаються
банкiвською дiяльнiстю, iнформацiї про лiмiти ризику, процедури та методики управлiння
ризиками, отриманi вiд КУАП. Група ринкових ризикiв та ризикiв лiквiдностi надає на розгляд
КУАП результати проведеного аналiзу та монiторингу ризикiв разом зi своїми рекомендацiями
щодо встановлення або змiни лiмiтiв та iнформує бiзнес-пiдроздiли, що займаються банкiвською
дiяльнiстю, та пiдроздiли, що займаються пiдтримкою бiзнес-пiдроздiлiв. Департамент ризикменеджменту (ДРМ). До структури Департаменту ризик-менеджменту входять наступнi
пiдроздiли: - Центр ризик-менеджменту корпоративного бiзнесу, який вiдповiдальний за аналiз
кредитних заявок клiєнтiв корпоративного бiзнесу та казначейства i надання вiдповiдним
комiтетам своїх висновкiв, визначення рейтингу контрагента та рiвня покриття кредитної операцiї,
оцiнку достатностi сформованих резервiв для даних клiєнтiв, контроль дотримання галузевих
лiмiтiв кредитування, а також здiйснює аналiз окремих галузей економiки; - Центр менеджменту
комерцiйних ризикiв, який вiдповiдальний за аналiз кредитних заявок клiєнтiв середнього та
малого бiзнесу i надання вiдповiдним комiтетам своїх висновкiв, оцiнку достатностi сформованих
резервiв для даних клiєнтiв та визначає правила оцiнки i мiнiмальнi вимоги для клiєнтiв
середнього та малого бiзнесу, монiторинг фiнансового стану позичальника; - Управлiння ризикiв
персонального роздрiбного кредитування, яке визначає правила аналiзу та мiнiмальнi вимоги
кредитування клiєнтiв – фiзичних осiб та оцiнку достатностi сформованих резервiв для даних
клiєнтiв; - Управлiння кредитного контролю та монiторингу, яке здiйснює контроль за кредитними
операцiями клiєнтiв корпоративного бiзнесу та казначейства. Зокрема забезпечує достовiрнiсть та
повноту даних по кредитних заявках даних клiєнтiв в частинi кредитної заборгованостi клiєнта/
групи пов’язаних компанiй, якостi обслуговування заборгованостi як у Банку, так i в iнших
банках, що передають данi до бюро кредитних iсторiй, якiсть дотримання умов виконання
iснуючих кредитних договорiв i т.д; контролює вiдповiднiсть умов пiдписаних договорiв умовам,

затвердженим уповноваженим комiтетом Банку; контролює своєчаснiсть та повноту виконання
позичальником умов кредитних договорiв; - Група ринкових ризикiв та ризикiв лiквiдностi, яка
забезпечує розрахунок, оцiнку та управлiння ринковими ризиками та ризиками лiквiдностi; Управлiння консолiдацiї та портфельних ризикiв, яке вiдповiдальне за формування та управлiння
портфельними резервами, а також за пiдготовку управлiнської звiтностi Банку в частинi кредитних
ризикiв. - Центр управлiння проектами ризик-менеджменту, який вiдповiдає за iнiцiацiю,
управлiння та впровадження проектiв напрямку ризик-менеджменту, написання та актуалiзацiю
нормативних документiв, що регламентують загальнi принципи управляння кредитними
ризиками, здiйснення контролiв ризикiв забезпечення; Кредитний ризик – це ризик фiнансових
збиткiв внаслiдок невиконання позичальником або контрагентом своїх зобов’язань перед Банком.
Загальна полiтика управлiння ризиками Банку i Загальна кредитна полiтика Банку – це основнi
документ, якi регулюють кредитну дiяльнiсть Банку, мiстять основнi принципи та вимоги щодо
надання кредитiв з метою мiнiмiзацiї ризикiв, якi виникають у процесi кредитування, та
забезпечення високої якостi кредитного портфелю Банку. Дана полiтика переглядається принаймнi
щороку. Параметрами оцiнки кредитних ризикiв по операцiях клiєнтiв юридичних осiб є рейтинг
контрагента, який вказує на рiвень кредитоспроможностi клiєнта, його здатностi погасити кредит,
доступнi джерела фiнансування, позицiю компанiї на ринку i якiсть управлiння компанiєю, та
рiвень покриття кредитної операцiї, який вiдображає очiкуване повернення кредиту у разi дефолту
позичальника i залежить вiд ринкової вартостi наданих у заставу активiв, їх лiквiдностi та
вiдповiдних юридичних витрат. Обидва параметри пiдлягають затвердженню вiдповiдним
кредитним комiтетом i мають безпосереднiй вплив для визначення допустимого лiмiту
кредитування клiєнта. Лiмiти кредитування включають лiмiти щодо суми кредитної операцiї,
графiк доступностi лiмiту кредитування з врахуванням сезонностi бiзнесу клiєнта та обмеження
щодо цiлей кредитування. За потреби кредитний комiтет може затвердити необхiднiсть
забезпечення кредитної операцiї шляхом надання гарантiї вiд афiлiйованих осiб клiєнта, укладення
договору застави або фiнансової поруки. Додатково можуть накладатися вимоги щодо внеску
клiєнтом власних коштiв на всiх етапах проекту, що фiнансується, переведення до Банку грошових
потокiв по певних контрактах, що фiнансуються, i т.д. Оскiльки вiдповiдно до Загальної кредитної
полiтики Банку якiсть позичальника має важливiше значення, нiж якiсть застави, рiшення про
надання кредиту завжди приймаються на пiдставi рейтингу контрагента, а не якостi застави. Що
стосується лiмiтiв на проведення мiжбанкiвських операцiй, то лiмiти для кожного банкаконтрагента залежать вiд аналiзу його фiнансової звiтностi та нефiнансової iнформацiї, такої як
iнформацiя про акцiонерiв, клiєнтiв, якiсть управлiння, позицiю на ринку, концентрацiю дiяльностi
та темпи зростання, тощо. Для прийняття рiшень щодо здiйснення iнвестицiй у цiннi папери Банк
здiйснює аналiз фiнансового стану емiтентiв та ринку, на якому обертаються їхнi борговi та
дольовi цiннi папери, а також вiдстежує результати емiтентiв та ринок їх боргових та дольових
цiнних паперiв. При видачi кредитiв фiзичним особам Банк чiтко дотримується вимог
Департаменту ризик-менеджменту в частинi фiнансових показникiв дiяльностi клiєнтiв, якостi
кредитної iсторiї та достатностi рiвня забезпечення кредитної операцiї. Для прийняття кредитного
рiшення по операцiях з пов’язаними особами, Банк застосовує тi ж самi процедури що й до решти
позичальникiв з урахуванням вимог законодавства. Якщо рiвень кредитного ризику по заявцi не
вiдповiдає встановленим Банком параметрам, Банк вiдмовляє у наданнi кредиту. Банк управляє
кредитним ризиком шляхом впровадження внутрiшнiх полiтик та процедур, спрямованих на
отримання максимального доходу, скоригованого на ризик, затвердження максимально
допустимих лiмiтiв кредитування на галузь, банкiвський продукт, клiєнта або групу пов’язаних
осiб, постiйного контролю за платоспроможнiстю клiєнтiв та виконання ними умов договорiв.
Згiдно iз Загальною кредитною полiтикою Банку вiдповiдальнiсть за повсякденний монiторинг
кредитних ризикiв першочергово лежить на вiдповiдному бiзнес напрямку Банку, оскiльки вiн
перебуває у безпосередньому контактi з клiєнтом. У випадку клiєнтiв корпоративного бiзнесу та
казначейства контроль за здiйсненням такого монiторингу забезпечує Управлiння кредитного
контролю та монiторингу, у випадку клiєнтiв iнших бiзнес напрямкiв такий контроль
забезпечують вiдповiднi пiдроздiли бек-офiсу Банку. З метою забезпечення ефективностi та
результативностi монiторингу кредитних ризикiв Банком було розроблено спецiалiзоване

програмне забезпечення, яке мiстить увесь перелiк затверджених кредитними комiтетами умов та
фiнансових показникiв, граничнi строки для виконання даних умов, перiодичнiсть контролю,
контрольнi суми та фактичнi данi щодо виконання умов. Видача кредитних коштiв позичальнику
або надання банкiвської гарантiї чи акредитиву можливе лише за умови виконання клiєнтом умов
договору. З огляду на значимiсть лiмiтiв кредитування для клiєнтiв корпоративного бiзнесу Банк
додатково запровадив систему раннього виявлення тривожних ознак, щоб мати змогу своєчасно
вжити необхiднi заходiв та мiнiмiзувати можливi збитки. З цiєю метою щомiсяця керiвник
кожного Центру/ Групу корпоративного бiзнесу пiдтверджує вiдсутнiсть у клiєнтiв, якi
вiдносяться до його сфери вiдповiдальностi, наступних проблем: недостатнiсть рiвня
забезпечення, юридичних позовiв з боку iнших банкiв або третiх сторiн на адресу клiєнта,
банкрутства, виняткових подiй, пов’язаних з власниками компанiї/ групи, негативних подiй з
основними постачальниками i т.д. Контроль за мiжбанкiвськими операцiями та iнвестицiями у
цiннi папери здiйснює Група ринкових ризикiв та ризикiв лiквiдностi. У випадку погiршення
фiнансових показникiв банкiв-контрагентiв або наявностi тенденцiї до погiршення,приймається
рiшення про призупинення дiї встановлених лiмiтiв. Постiйний монiторинг кредитного портфеля
Банку дозволяє йому реагувати на змiни в якостi конкретних кредитiв та визначати необхiднiсть
змiни їхнiх умов. Ринковий ризик. Банк наражається на ринковi ризики, що виникають у зв’язку з
вiдкритими позицiями процентних ставок, валют та iнструментiв капiталу, якi значною мiрою
залежать вiд загальних та конкретних ринкових змiн. Комiтет з управлiння активами та пасивами
встановлює лiмiти сум ризику, що може бути прийнятий Банком. Проте застосування такого
пiдходу не запобiгає виникненню збиткiв за межами цих лiмiтiв у випадку бiльш суттєвих
ринкових змiн. Валютний ризик. Банк наражається на ризик у зв’язку з впливом коливання курсiв
обмiну iноземних валют на його фiнансовий стан та грошовi потоки. Комiтет з управлiння
активами та пасивами визначає лiмiти ризикiв по валютах та загальний прийнятний рiвень ризику
за вiдкритими валютними позицiями. Лiмiти вiдкритої валютної позицiї встановлюються на рiвнi,
передбаченому вимогами НБУ, який розраховується як процентне спiввiдношення вiдкритої
валютної позицiї до регулятивного капiталу Банку. Дотримання цих лiмiтiв контролюється на
щоденнiй основi. Ризик процентної ставки. Банк наражається на ризик процентної ставки
переважно в результатi розбiжностей у строках його процентних активiв та зобов’язань. Банк
може понести збитки у разi несприятливих змiн процентних ставок. КУАП встановлює лiмiти на
рiвнi розриву строкiв перегляду процентних ставок, контроль яких щомiсяця здiйснює Група
ринкових ризикiв та ризикiв лiквiдностi. За вiдсутностi будь-яких наявних iнструментiв
хеджування, Банк зазвичай прагне досягнути вiдповiдностi своїх позицiй за процентними
ставками. Оцiнка та аналiз рiвня ризику процентної ставки проводиться станом на перший день
кожного мiсяця i за необхiдностi переглядається з урахуванням змiн ринкових умов, наприклад,
змiн базових процентних ставок, волатильностi ринкiв та подiбних подiй. Результати оцiнки та
аналiзу обговорюються на засiданнях КУАП. Крiм стандартних розрахункiв, Банк проводить
стрес-тестування для визначення рiвня збиткiв, що застосовуватиметься у випадку
непередбачених обставин або подiй. Такий пiдхiд дозволяє Банку оцiнити змiни чистого
процентного доходу у майбутнiх перiодах та визначити прiоритети управлiння ризиком
процентної ставки. Стандартне стрес-тестування ризику процентної ставки – це змiна процентних
ставок на 2 процентних пункти для гривнi та 1 процентний пункт – для iнших валют . Банк оцiнює
рiвень ризику процентної ставки на пiдставi геп-аналiзу, тобто аналiзу невiдповiдностi сум
фiнансових активiв та зобов’язань, якi мають строк погашення або перегляду процентної ставки
протягом одного перiоду. Лiмiти встановлюються на рiвнi втрати чистого процентного доходу,
який керiвництво вважає прийнятним у разi негативних змiн процентних ставок з урахуванням
можливих змiн процентних ставок за основними типами процентних активiв та зобов’язань, таких
як кредити корпоративним клiєнтам та фiзичним особам, мiжбанкiвськi кредити, цiннi папери, а
також депозити, залученi вiд корпоративних клiєнтiв та фiзичних осiб. Лiмiти переглядаються
залежно вiд волатильностi ринкових процентних ставок. ЦМАП та Група ринкових ризикiв та
ризикiв лiквiдностi формують рекомендацiї щодо перегляду лiмiтiв. Цi рекомендацiї
затверджуються КУАП. Банк регулярно контролює спред процентних ставок та чистий
процентний дохiд i надає вищому керiвництву Банку звiти з цих питань. Крiм того, Банк управляє

ризиком процентної ставки, встановлюючи мiнiмальнi процентнi ставки по кредитах та
максимальнi процентнi ставки по депозитах. Банк встановлює процентнi ставки по основних
категорiях активiв та зобов’язань за строками погашення та валютами. Ризик лiквiдностi. Ризик
лiквiдностi визначається як ризик того, що Банк зiткнеться з труднощами при виконаннi своїх
фiнансових зобов’язаннь. Банк щодня стикається з цим ризиком у зв’язку з вимогами щодо
використання його вiльних грошових коштiв за депозитами «овернайт», поточними рахунками,
депозитами, строк погашення яких настає незабаром, наданням кредитiв, гарантiями та у зв’язку з
процентною маржею та iншими вимогами щодо похiдних iнструментiв, розрахунок за якими
здiйснюється грошовими коштами. Банк тримає певний буфер лiквiдностi, тобто грошовi ресурси,
достатнi для покриття всiх цих потреб. Крiм того, щомiсяця розраховується стрес-тест лiквiдностi,
який оцiнює грошовi притоки та вiдтоки у виняткових кризисних сценарiях, для визначення будьякої недостатностi лiквiдних коштiв, через яку Банк не буде в змозi повнiстю виконати всi свої
платiжнi зобов`язання. Спiввiдношення буферу лiквiдностi до чистих грошових вiдтокiв не
повинно бути меншим, нiж 100%. Управлiння ризиком лiквiдностi здiйснює Комiтет з управлiння
активами та пасивами Банку. Банк прагне пiдтримувати стабiльну базу фiнансування, яка
складається переважно iз заборгованостi перед iншими банками, депозитiв корпоративних клiєнтiв
та фiзичних осiб i боргових цiнних паперiв, а також iнвестує кошти у диверсифiкованi портфелi
лiквiдних активiв для того, щоб мати можливiсть оперативно та безперешкодно виконати
непередбачуванi вимоги щодо лiквiдностi. Управлiння лiквiднiстю Банку вимагає проведення
аналiзу рiвня лiквiдних активiв, необхiдного для врегулювання зобов’язань при настаннi строку їх
погашення, забезпечення доступу до рiзних джерел фiнансування, наявностi планiв у випадку
виникнення проблем з фiнансуванням та здiйснення контролю за вiдповiднiстю балансових
показникiв лiквiдностi нормативним вимогам. Банк щоденно розраховує нормативи лiквiдностi
вiдповiдно до вимог Нацiонального банку України.
6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи
внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та
консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського
обліку.
Внутрiшнiй аудит Банку здiйснює Департамент внутрiшнього аудиту (далi - Департамент) самостiйний, незалежний структурний пiдроздiл, створений за рiшенням Спостережної Ради i
пiдпорядкований безпосередньо Спостережнiй Радi. Структура Департаменту у 2015 роцi
складалася з наступних пiдроздiлiв: - Центр аудиту роздрiбної дiяльностi; - Центр аудиту
корпоративної та iнвестицiйної дiяльностi; - Центр аудиту операцiйних процесiв Банку; - Група
координацiї аудиту. Головнi функцiї Департаменту: -Проведення аудиту дiяльностi структурних
пiдроздiлiв Банку, дочiрнiх i пов'язаних з Банком компанiй з використанням Мiжнародних
стандартiв професiйної практики внутрiшнього аудиту, Кодексу етики, методологiї BNP Paribas
Group та нормативних документiв Нацiонального банку України. - Вивчення та оцiнка системи
внутрiшнього контролю на предмет достатностi та ефективностi залежно вiд рiвня ризику у сферi
корпоративного управлiння, бiзнес та операцiйної дiяльностi; перевiрка наявностi та оцiнка
ефективностi роботи систем управлiння ризиками, вiдповiдностi цих систем видам та обсягам
здiйснюваних операцiй. - Оцiнка впливу ризику у сферi корпоративного управлiння, бiзнес та
операцiйної дiяльностi для забезпечення досягнення Банком цiлей, достовiрностi та цiлiсностi
фiнансової та операцiйної iнформацiї, ефективностi, продуктивностi операцiйної дiяльностi та
програм, захисту активiв та дотримання законiв, нормативних документiв України, полiтик,
процедур BNP Paribas Group i договiрних зобов'язань. - Виявлення та перевiрка випадкiв
виникнення конфлiкту iнтересiв, перевищення повноважень посадовими особами; виявлення сфер
потенцiйних збиткiв, сприятливих умов для шахрайства, зловживань i незаконного присвоєння
коштiв; надання рекомендацiй структурним пiдроздiлам Банку, дочiрнiх та пов'язаних з Банком
компанiй з метою вдосконалення системи внутрiшнього контролю, корпоративного управлiння та
управлiння ризиками. Станом на 31.12.2015 чисельнiсть Департаменту становила 21 особу.
Департамент здiйснює свою дiяльнiсть на пiдставi щорiчного Плану внутрiшнього аудиту, який
складається вiдповiдно до вимог нормативно - правових актiв НБУ. Щорiчнi Плани аудиту

Департаменту затверджуються рiшеннями Спостережної Ради. За 2015 рiк Департаментом
проведено 22 аудиторськi перевiрки, за результатами яких були наданi рекомендацiї по
полiпшенню iснуючої системи внутрiшньго контролю.
7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у
статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність.
Вiдсутнi факти такого вiдчуження.
8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що
перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.
Вiдсутнi операцiї купiвлi продажу активiв, що перевищують встановлений розмiр у статутi банку.
9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї
промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така
інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність.
Iнформацiя про операцiї з пов'язаними особами АТ "УкрСибБанк" детально надано у рiчнiй
Фiнансовiй звiтностi за Мiжнародними стандартами за 2015 рiк, примiтка 33.Операцiї з
пов’язаними сторонами, яка розмiщена на власнiй сторiнцi банку в мережi iнтернет
http://www.ukrsibbank.com/uk/pid8586/financial-reports.html
10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють
державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту).
Аудиторський висновок зроблено у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв аудиту, якi
прийнято в якостi Нацiональних стандартiв аудитуз урахуванням вимог Нацiональної комiсiї з
цiнних паперiв та фондового ринку.
11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи,
призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ,
найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові)
ТОВ «АУДИТ-СЕРВIС IНК» (код ЄДРПОУ 13659226), яка має Свiдоцтво про внесення до реєстру
аудиторiв та аудиторських фiрм №0036 вiд 26.01.2001р. термiн дiї 24.09.2020 р. Аудитор, який
пiдписує аудиторський висновок, виконавчим директор ТОВ «АУДИТ-СЕРВIС IНК» Хрипуненко
Олександра Сергiйовича, має сертифiкат аудитора серiї А № 005083, виданий рiшенням
Аудиторської палати України №106 вiд 30.01.2006, чинний до 30.01.2021 р., та директором по
аудиту ТОВ «АУДИТ-СЕРВIС IНК» Орловою Валентиною Кузьмiнiчною, має сертифiкат
аудитора банкiв №0003 вiд 29.10.2009, чинний до 01.01.2020, а також Свiдоцтво про включення до
Реєстру аудиторських фiрм, якi мають право на проведення аудиторських перевiрок банкiв
№0000032, видане на пiдставi рiшення Комiтету з питань аудиту банкiв Нацiонального банку
України №42 вiд 25.10.2012 року та чинне до 25.10.2017 року.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності.
Загальний стаж аудиторської дiяльностi - Бiльше 10 рокiв.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає
аудиторські послуги фінансовій установі.
- з 06.10.2015.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що
надавалися фінансовій установі протягом року.
Вiдсутня.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів
та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора.
- Немає.

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі
протягом останіх п`яти років.
З 01.10.2010 аудит Банку виконувало ТОВ «АФ «Саус Стар» (код ЄДРПОУ 23201190). З
01.06.2012 аудит банку виконує ТОВ «Українська аудиторська служба» (код ЄДРПОУ 21198495),
з 06.10.2015 аудит банку виконує ТОВ «АУДИТ-СЕРВIС IНК».
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора
Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності
фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які
здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.
Вiдсутнi.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг,
наявність механізму розгляду скарг.
Розгляд всiх звернень, зокрема скарг, пропозицiй, зауважень щодо якостi обслуговування, подяк
проводиться вiдповiдно до затвердженого внутрiшнiх документiв: «Порядок роботи iз
зверненнями, що надiйшли до Банку», «Порядок роботи зi зверненнями щодо виконання
кредитних зобов’язань» та «Загальна Полiтика опрацювання клiєнтських звернень в Банку».
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг,
прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати
скарги.
Маслай Євген Миколайович, Циганок Тетяна Василiвна.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан
розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг
(характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг).
Протягом звiтного 2015 року опрацьовано 14 320 звернень.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг,
наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та
результати їх розгляду.
Протягом звiтного 2015 року по проблемним активам, що перебували в роботi Департаменту зi
стягнення боргiв у звiтному перiодi, споживачами було подано 313 позовiв стосовно надання
Банком фiнансових послуг (предмети позовiв: недiйснiсть договорiв кредитiв, розiрвання
кредитних договорiв) з них: 117 позовiв залишено судами без задоволення; 5- задоволено, 1 з яких
набрало законної сили, а 4 оскаржено Банком в апеляцiйному/касацiйному порядку; 191 позов
перебуває на розглядi в судах.

Річна фінансова звітність
Звіт про фінансовий стан (Баланс)
за станом на

31.12.2015
(число, місяць,
рік)

Назва статті

Примітки

Звітний рік

Попередній рік

1

2

3

4

6

12457466

6070762

0

0

АКТИВИ
Грошові кошти та їх еквіваленти
Кошти обов'язкових резервів банку в Національному
банку України
Торгові цінні папери

7

0

0

Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою
вартістю через прибуток або збиток

8

0

0

Кошти в інших банках

9

229013

53373

Кредити та заборгованість клієнтів

10

20958975

14904777

Цінні папери в портфелі банку на продаж

11

6607628

2466811

Цінні папери в портфелі банку до погашення

12

0

0

Інвестиції в асоційовані/асоційовані та дочірні2 компанії

13

346658

346658

Інвестиційна нерухомість

14

0

0

8235

826

1127401

1127371

Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на
прибуток
Відстрочений податковий актив
Гудвіл

15

0

0

Основні засоби та нематеріальні активи

16

1184306

1074902

Інші фінансові активи

17

0

0

Інші активи

18

0

0

Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи
групи вибуття

19

0

0

43418210

26400695

Усього активів
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Кошти банків

20

3084

160551

Кошти клієнтів

21

33300433

18802016

Боргові цінні папери, емітовані банком

22

0

2280

Інші залучені кошти

23

10905

14406

Зобов’язання щодо поточного податку на прибуток

0

0

Відстрочені податкові зобов’язання

0

0

Резерви за зобов’язаннями

24

675960

637817

Інші фінансові зобов'язання

25

0

0

Інші зобов'язання

26

0

0

Субординований борг

27

7624701

5003069

Зобов'язання групи вибуття

19

Усього зобов'язань

0

0

41615083

24620139

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
Статутний капітал

28

1774333

1774333

Емісійні різниці

28

811260

811260

Незареєстровані внески до статутного капіталу

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-782466

-805175

0

0

0

138

0

0

Усього власного капіталу

1803127

1780556

Усього зобов'язань та власного капіталу

43418210

26400695

Резервні та інші фонди банку
Резерви переоцінки

29

Неконтрольована частка3

Примітки

Згiдно "Iнструкцiї про порядок складання та оприлюднення фiнансової
звiтностi банкiв України N373 вiд 24.10.11 зi змiнами" Банк має право вносити
змiни до форм фiнансової звiтностi та примiток до них вiдповiдно до вимог
МСФЗ з метою забезпечення доречною, достовiрною, зрозумiлою
iнформацiєю вiдповiдно до вимог МСФЗ, наприклад шляхом: уведення
додаткових рядкiв, заголовкiв та промiжних пiдсумкiв за операцiями, розмiр
яких згiдно з принципом суттєвостi такий, що окреме надання iнформацiї у
фiнансовiй звiтностi пiдвищить її прозорiсть та якiсть; розкриття суттєвої
iнформацiї як окремої статтi фiнансової звiтностi; створення додаткових
примiток; об’єднання окремих статей у разi несуттєвостi обсягу певних
операцiй iз сумами, подiбними за економiчною сутнiстю чи функцiями;
виключення статей фiнансової звiтностi з нульовими показниками за поточний
та попереднiй перiоди.
Надаємо повне найменування об’єднаних статей:
Найменування статтi / Звiтний перiод / Попереднiй перiод
АКТИВИ
Грошовi кошти та їх еквiваленти та обов’язковi резерви/ 12 457 466 тис.грн./ 6
070 762 тис.грн.
Iншi фiнансовi та не фiнансовi активи/ 498 528 тис.грн./ 355 215 тис.грн.
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Резерви за зобов’язаннями та iншi зобов’язання / 675 960 тис.грн. / 637 817
тис.грн.

Затверджено до випуску та підписано
11.03.2016

року

Керівник

Ф. Дюмель
(підпис, ініціали, прізвище)

Карацюба Л.Д тел.738-80-20; 732-54-32
(прізвище виконавця, номер телефону)

Головний бухгалтер

О.Ю. Бродський
(підпис, ініціали, прізвище)

Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід
(Звіт про фінансові результати)
за 2015 рік
Найменування статті

Примітки

Звітний рік

Попередній рік

1

2

3

4

Процентні доходи

31

4125681

2427190

Процентні витрати

31

-1696952

-1054818

2428729

1372372

Чистий процентний дохід/(Чисті процентні
витрати)
Комісійні доходи

32

1758040

910969

Комісійні витрати

32

-232574

-158581

0

0

0

0

-174044

16974

534

565

Результат від операцій з іноземною валютою

-93950

514987

Результат від переоцінки іноземної валюти

540972

-170072

0

0

9, 10

0

0

Витрати/(доходи), які виникають під час первісного
визнання фінансових зобов'язань за процентною
ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова

20, 21, 23

0

0

Відрахування до резерву під знецінення кредитів та
коштів в інших банках

9, 10

-2409621

-1452357

Відрахування до резерву під знецінення дебіторської
заборгованості та інших фінансових активів

17, 18

0

0

Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж

11

0

5328

Знецінення цінних паперів у портфелі банку до
погашення

12

0

0

Відрахування до резервів за зобов'язаннями

24

21495

-17983

Інші операційні доходи

33

136722

99708

Адміністративні та інші операційні витрати

34

-1942855

-1990752

Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній

13

0

0

33448

-868842

-10739

-142566

0

0

0

0

Результат від операцій з цінними паперами в
торговому портфелі банку
Результат від операцій з хеджування справедливої
вартості

43

Результат від переоцінки інших фінансових
інструментів, що обліковуються за справедливою
вартістю з визнанням результату переоцінки через
прибутки або збитки
Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку
на продаж

11

Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної
нерухомості
Доходи/(витрати), які виникають під час первісного
визнання фінансових активів за процентною ставкою,
вищою або нижчою, ніж ринкова

Прибуток/(збиток) до оподаткування
Витрати на податок на прибуток

35

Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває
Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після

19

оподаткування
22709

-1011408

-138

405

Переоцінка основних засобів та нематеріальних
активів

0

0

Результат переоцінки за операціями з хеджування
грошових потоків

0

0

Накопичені курсові різниці від перерахунку у валюту
подання звітності

0

0

Частка іншого сукупного прибутку асоційованої
компанії

0

0

0

-30

-138

375

22571

-1011033

власникам банку

0

0

неконтрольованій частці

0

0

власникам банку

0

0

неконтрольованій частці

0

0

чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію

0

0

скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну
просту акцію

0.0001

-0.0032

чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію

0

0

скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну
просту акцію

0

0

чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію за рік

0

0

скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну
просту акцію за рік

0

0

Прибуток/(збиток) за рік
ІНШІЙ СУКУПНИЙ ДОХІД:
Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж

Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним
доходом

29

Інший сукупний дохід після оподаткування за рік
Усього сукупного доходу за рік

Прибуток (збиток), що належить:

Усього сукупного доходу, що належить:

Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває:

Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої діяльності:

Прибуток/(збиток) на акцію, що належить власникам
банку:

Примітки

36

36

36

Згiдно "Iнструкцiї про порядок складання та оприлюднення фiнансової
звiтностi банкiв України N373 вiд 24.10.11 зi змiнами" Банк має право вносити
змiни до форм фiнансової звiтностi та примiток до них вiдповiдно до вимог
МСФЗ з метою забезпечення доречною, достовiрною, зрозумiлою

iнформацiєю вiдповiдно до вимог МСФЗ, наприклад шляхом: уведення
додаткових рядкiв, заголовкiв та промiжних пiдсумкiв за операцiями, розмiр
яких згiдно з принципом суттєвостi такий, що окреме надання iнформацiї у
фiнансовiй звiтностi пiдвищить її прозорiсть та якiсть; розкриття суттєвої
iнформацiї як окремої статтi фiнансової звiтностi; створення додаткових
примiток; об’єднання окремих статей у разi несуттєвостi обсягу певних
операцiй iз сумами, подiбними за економiчною сутнiстю чи функцiями;
виключення статей фiнансової звiтностi з нульовими показниками за поточний
та попереднiй перiоди.
Надаємо уточнення статей:
Найменування статтi - Похiднi фiнансовi iнструменти у звiтностi банку сума за
звiтний перiод (174 044) тис.грн. попереднiй перiод сума 16 974 тис.грн.,
вiдповiдають статтi Результат вiд переоцiнки iнших фiнансових iнструментiв,
що облiковуються за справедливою вартiстю з визнанням результату
переоцiнки через прибутки або збитки
У звiтностi банку є додатковий рядок:
Скоригований чистий прибуток (збиток) на привiлейовану акцiю (у гривнях на
акцiю) / 0,0007 / (0,0323)

Затверджено до випуску та підписано
11.03.2016
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Керівник

Ф. Дюмель
(підпис, ініціали, прізвище)

Карацюба Л.Д тел.738-80-20; 732-54-32
(прізвище виконавця, номер телефону)

Головний бухгалтер

О.Ю. Бродський
(підпис, ініціали, прізвище)

Звіт про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал)
за 2015 рік
Належить власникам банку
Найменуванн
я статті

1

резервні,
інші
Примітк
емісійн
статутни
фонди
та
и
і
й капітал
резерви
різниці
переоцінк
и
2

нерозподілени
й прибуток

Усього
Неконтрольован власног
а частка
о
усього
капіталу

3

4

5

6

7

8

9

1774333

811260

-237

206233

279158
9

0

2791589

0

0

0

0

0

0

0

1774333

811260

-237

206233

279158
9

0

2791589

0

0

0

0

0

0

0

номінальна
вартість

0

0

0

0

0

0

0

емісійний
дохід

0

0

0

0

0

0

0

Залишок на
кінець періоду,
що передує
попередньому
періоду (до
перерахунку)
Вплив змін
облікової
політики,
виправлення
помилок та
вплив
переходу на
нові та/або
переглянуті
стандарти і
тлумачення

5

Скоригований
залишок на
початок
попереднього
періоду
Усього
сукупного
доходу

29

Емісія акцій:

28

Власні акції,
що викуплені в
акціонерів:
купівля

28

0

0

0

0

0

0

0

продаж

28

0

0

0

0

0

0

0

анулювання

28

0

0

0

0

0

0

0

Об'єднання
компаній

48

0

0

0

0

0

0

0

Дивіденди

37

0

0

0

0

0

0

0

1774333

811260

138

-805175

178055
6

0

1780556

Залишок на
кінець
попереднього

періоду
Усього
сукупного
доходу

29

Емісія акцій:

28

0

0

0

0

0

0

0

номінальна
вартість

0

0

0

0

0

0

0

емісійний
дохід

0

0

0

0

0

0

0

Власні акції,
що викуплені в
акціонерів:
купівля

28

0

0

0

0

0

0

0

продаж

28

0

0

0

0

0

0

0

анулювання

28

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1774333

811260

0

-782466

180312
7

0

1803127

Об'єднання
компаній
Дивіденди
Залишок на
кінець звітного
періоду

Примітки

37

Згiдно "Iнструкцiї про порядок складання та оприлюднення фiнансової
звiтностi банкiв України N373 вiд 24.10.11 зi змiнами" Банк має право вносити
змiни до форм фiнансової звiтностi та примiток до них вiдповiдно до вимог
МСФЗ з метою забезпечення доречною, достовiрною, зрозумiлою
iнформацiєю вiдповiдно до вимог МСФЗ, наприклад шляхом: уведення
додаткових рядкiв, заголовкiв та промiжних пiдсумкiв за операцiями, розмiр
яких згiдно з принципом суттєвостi такий, що окреме надання iнформацiї у
фiнансовiй звiтностi пiдвищить її прозорiсть та якiсть; розкриття суттєвої
iнформацiї як окремої статтi фiнансової звiтностi; створення додаткових
примiток; об’єднання окремих статей у разi несуттєвостi обсягу певних
операцiй iз сумами, подiбними за економiчною сутнiстю чи функцiями;
виключення статей фiнансової звiтностi з нульовими показниками за поточний
та попереднiй перiоди.
В зв`язку з неможливiстю внести даннi в таблицю, надаємо звiт у вiльнiй
формi:
Найменування статтi / Статутний капiтал / Емiсiйнi рiзницi / Резерви
переоцiнки ЦП в портфелi на продаж / Накопичений прибуток(збиток) /
Усього / Усього власного капiталу /
Залишок на 31 грудня 2013 р./ 1 774 333 тис.грн./ 811 260 тис.грн. / (237)
тис.грн. / 206 233 тис.грн. / 2 791 589 тис.грн. / 2 791 589 тис.грн.
Iнвестицiї для подальшого продажу:
- прибутки мiнус збитки вiд змiни справедливої вартостi / 0 тис.грн. / 0
тис.грн. / (970) тис.грн. / 0 тис.грн. / (970) тис.грн. / (970) тис.грн.
- прибутки мiнус збитки, перенесенi на прибуток або збиток при реалiзацiї або
знецiненнi / 0 тис.грн. / 0 тис.грн. / (565) тис.грн. / 0 тис.грн. / (565) тис.грн. /
(565) тис.грн.
Податок на прибуток, визнаний у складi капiталу / 0 тис.грн. / 0 тис.грн. / (30)
тис.грн. / 0 тис.грн. / (30) тис.грн. / (30) тис.грн.
Iншi сукупнi доходи / 0 тис.грн. / 0 тис.грн. / 375 тис.грн. / 0 тис.грн. / 375

тис.грн. / 375 тис.грн.
Прибуток/ (збиток) за рiк / 0 тис.грн. / 0 тис.грн. / 0 тис.грн. / (1 011 408)
тис.грн. / (1 011 408) тис.грн. / (1 011 408) тис.грн.
Усього сукупного доходу за 2014 рiк / 0 тис.грн. / 0 тис.грн. / 375 тис.грн. / (1
011 408) тис.грн. / (1 011 033) тис.грн. / (1 011 033) тис.грн.
Залишок на 31 грудня 2014 р. / 1 774 333 тис.грн. / 811 260 тис.грн. / 138
тис.грн. / (805 175) тис.грн. / 1 780 556 тис.грн. / 1 780 556 тис.грн.
Iнвестицiї для подальшого продажу:
- прибутки мiнус збитки вiд змiни справедливої вартостi / 0 тис.грн. / 0
тис.грн. / 396 тис.грн. / 0 тис.грн. / 396 тис.грн. / 396 тис.грн.
- прибутки мiнус збитки, перенесенi на прибуток або збиток при реалiзацiї або
знецiненнi / 0 тис.грн. / 0 тис.грн. / (534) тис.грн. / 0 тис.грн. / (534) тис.грн. /
(534) тис.грн.
Податок на прибуток, визнаний у складi капiталу / 0 тис.грн. / 0 тис.грн. / 0
тис.грн. / 0 тис.грн. / 0 тис.грн. / 0 тис.грн.
Iншi сукупнi доходи / 0 тис.грн. / 0 тис.грн. / (138) тис.грн. / 0 тис.грн. / (138)
тис.грн. / (138) тис.грн.
Прибуток/ (збиток) за рiк / 0 тис.грн. / 0 тис.грн. / 0 тис.грн. / 22 709 тис.грн. /
22 709 тис.грн. / 22 709 тис.грн.
Усього сукупного доходу за 2015 рiк / 0 тис.грн. / 0 тис.грн. / (138) тис.грн. / 22
709 тис.грн. / 22 571 тис. грн. / 22 571 тис.грн.
Залишок на 31 грудня 2015 р./ 1 774 333 тис.грн. / 811 260 тис.грн. / 0 тис.грн. /
(782 466) тис.грн. / 1 803 127 тис.грн. / 1 803 127 тис.грн

Затверджено до випуску та підписано
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Керівник

Ф. Дюмель
(підпис, ініціали, прізвище)

Карацюба Л.Д тел.738-80-20; 732-54-32
(прізвище виконавця, номер телефону)

Головний бухгалтер

О.Ю. Бродський
(підпис, ініціали, прізвище)

Звіт про рух грошових коштів за прямим методом за 2015 рік
Назва статті

Примітки

Звітний рік

Попередній рік

1

2

3

4

Процентні доходи, що отримані

3009381

2216993

Процентні витрати, що сплачені

-1679055

-1118528

Комісійні доходи, що отримані

1747915

908245

Комісійні витрати, що сплачені

-232574

-139248

0

0

Результат операцій з фінансовими похідними
інструментами

-174009

17686

Результат операцій з іноземною валютою

-134211

514986

90538

110112

Витрати на утримання персоналу, сплачені

-995625

-980067

Адміністративні та інші операційні витрати, сплачені

-424546

-763899

Податок на прибуток, сплачений

-18149

-2122

1950748

890851

0

0

-616854

-207310

Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних
паперів

0

0

Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових
активів, що обліковуються за справедливою вартістю з
визнанням результату переоцінки у фінансових
результатах

0

0

Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках

-174740

152571

Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та
заборгованості клієнтів

-4466172

4733415

0

0

Чисте (збільшення)/зменшення інших активів

-194030

21648

Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків

-196001

-64279

Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів

10453003

4877643

Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних
паперів, що емітовані банком

0

0

Чисте збільшення/(зменшення) резервів за
зобов'язаннями

0

0

-15224

9790

6740730

659043

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:

Результат операцій з торговими цінними паперами

Інші отримані операційні доходи

Грошові кошти отримані/ (сплачені) від операційної
діяльності до змін в операційних активах та
зобов'язаннях
Зміни в операційних активах та зобов'язаннях
Чисте (збільшення)/зменшення обов'язкових резервів у
Національному банку України

Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових
активів

Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових
зобов'язань

9, 17

Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані)
від операційної діяльності
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:

Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж

9, 17

-348200235

-253117644

Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі
банку на продаж

9, 17

344084213

251587322

Придбання цінних паперів у портфелі банку до
погашення

10

0

0

Надходження від погашення цінних паперів у портфелі
банку до погашення

10

0

0

Придбання дочірніх компаній за мінусом отриманих
грошових коштів

44

0

0

Надходження від реалізації дочірньої компанії за
мінусом сплачених грошових коштів

17

0

0

Придбання асоційованих компаній

11

0

0

11, 17

0

0

12

0

0

12, 17

0

0

14

-580871

-284619

14, 17

265657

241985

14

0

0

14, 17

0

0

0

0

-4431236

-1572956

Надходження від реалізації асоційованих компаній
Придбання інвестиційної нерухомості
Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості
Придбання основних засобів
Надходження від реалізації основних засобів
Придбання нематеріальних активів
Надходження від вибуття нематеріальних активів
Дивіденди, що отримані
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані)
від інвестиційної діяльності
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:
Емісія простих акцій

26

0

0

Емісія привілейованих акцій

26

0

0

26, 27

0

0

Викуп власних акцій

26

0

0

Продаж власних акцій

26

0

0

Отримання субординованого боргу

25

0

0

Погашення субординованого боргу

25

0

-639673

Отримання інших залучених коштів

21

0

0

Повернення інших залучених коштів

21

-3501

-1783

Додаткові внески в дочірню компанію

44

0

0

Надходження від продажу частки участі без втрати
контролю

17

0

0

Дивіденди, що виплачені

35

0

0

26, 27

0

0

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

-5766

-908196

Вплив змін офіційного курсу Національного банку
України на грошові кошти та їх еквіваленти

3466122

3293301

Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх
еквівалентів

5769850

1471192

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок
періоду

4975212

3504020

Інші внески акціонерів, крім емісії акцій

Інші виплати акціонерам, крім дивідендів

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду

Примітки

6

10745062

4975212

Згiдно "Iнструкцiї про порядок складання та оприлюднення фiнансової
звiтностi банкiв України N373 вiд 24.10.11 зi змiнами" Банк має право вносити
змiни до форм фiнансової звiтностi та примiток до них вiдповiдно до вимог
МСФЗ з метою забезпечення доречною, достовiрною, зрозумiлою
iнформацiєю вiдповiдно до вимог МСФЗ, наприклад шляхом: уведення
додаткових рядкiв, заголовкiв та промiжних пiдсумкiв за операцiями, розмiр
яких згiдно з принципом суттєвостi такий, що окреме надання iнформацiї у
фiнансовiй звiтностi пiдвищить її прозорiсть та якiсть; розкриття суттєвої
iнформацiї як окремої статтi фiнансової звiтностi; створення додаткових
примiток; об’єднання окремих статей у разi несуттєвостi обсягу певних
операцiй iз сумами, подiбними за економiчною сутнiстю чи функцiями;
виключення статей фiнансової звiтностi з нульовими показниками за поточний
та попереднiй перiоди.
Надаємо повне найменування об’єднаних статей:
Найменування статтi / Звiтний перiод / Попереднiй перiод
Процентнi доходи, отриманi за кредитами та депозитами / 3 009 381 тис.грн. /
2 216 993 тис.грн.
Процентнi доходи , отриманi за цiнними паперами / 761 083 тис.грн. / 126 693
тис.грн.
Чисте (збiльшення)/зменшення заборгованостi перед iншими банками / (196
001) тис.грн. / (64 279) тис.грн.
У звiтностi банку є додатковий рядок:
Погашення власних боргових цiнних паперiв / (2 265) тис.грн / (266 740)
тис.грн
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Звіт про рух грошових коштів за непрямим методом
за 2015 рік
Назва статті

Примітки

Звітний рік

Попередній рік

1

2

3

4

0

0

Знос та амортизація

0

0

Чисте збільшення/(зменшення) резервів під знецінення
активів

0

0

Амортизація дисконту/(премії)

0

0

Результат операцій з торговими цінними паперами

0

0

Результат операцій з фінансовими похідними
інструментами

0

0

Результат операцій з іноземною валютою

0

0

(Нараховані доходи)

0

0

Нараховані витрати

0

0

Чистий збиток/(прибуток) від інвестиційної діяльності

0

0

Чистий збиток/(прибуток) від фінансової діяльності
діяльності

0

0

Інший рух коштів, що не є грошовим

0

0

Чистий грошовий прибуток/(збиток) від
операційної діяльності до змін в операційних
активах та зобов'язаннях

0

0

Зміни в операційних активах та зобов'язаннях

0

0

Чисте (збільшення)/зменшення обов'язкових резервів у
Національному банку України

0

0

Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних
паперів

0

0

Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових
активів, що обліковуються за справедливою вартістю з
визнанням результату переоцінки у фінансових
результатах

0

0

Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках

0

0

Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та
заборгованості клієнтів

0

0

Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових
активів

0

0

Чисте (збільшення)/зменшення інших активів

0

0

Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків

0

0

Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів

0

0

Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних
паперів, що емітовані банком

0

0

Чисте збільшення/(зменшення) резервів за
зобов'язаннями

0

0

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:
Прибуток/(збиток) до оподаткування
Коригування:

Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових
зобов'язань

0

0

Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані)
від операційної діяльності до сплати податку на
прибуток

0

0

Податок на прибуток, що сплачений

0

0

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

0

0

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:
Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж

9, 17

0

0

Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі
банку на продаж

9, 17

0

0

Придбання цінних паперів у портфелі банку до
погашення

10

0

0

Надходження від погашення цінних паперів у портфелі
банку до погашення

10

0

0

Придбання дочірніх компаній за мінусом отриманих
грошових коштів

44

0

0

Надходження від реалізації дочірньої компанії за
мінусом сплачених грошових коштів

17

0

0

Придбання асоційованих компаній

11

0

0

11, 17

0

0

12

0

0

12, 17

0

0

14

0

0

14, 17

0

0

14

0

0

14, 17

0

0

Дивіденди, що отримані

0

0

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

0

0

Надходження від реалізації асоційованих компаній
Придбання інвестиційної нерухомості
Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості
Придбання основних засобів
Надходження від реалізації основних засобів
Придбання нематеріальних активів
Надходження від вибуття нематеріальних активів

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:
Емісія простих акцій

26

0

0

Емісія привілейованих акцій

26

0

0

26, 27

0

0

Викуп власних акцій

26

0

0

Продаж власних акцій

26

0

0

Отримання субординованого боргу

25

0

0

Погашення субординованого боргу

25

0

0

Отримання інших залучених коштів

21

0

0

Повернення інших залучених коштів

21

0

0

Додаткові внески в дочірню компанію

44

0

0

Надходження від продажу частки участі без втрати
контролю

17

0

0

Дивіденди, що виплачені

35

0

0

Інші внески акціонерів, крім емісії акцій

Інші виплати акціонерам, крім дивідендів

26, 27

0

0

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

0

0

Вплив змін офіційного валютного курсу на грошові
кошти та їх еквіваленти

0

0

Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх
еквівалентів

0

0

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок
періоду

0

0

0

0

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду

Примітки

6

-
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