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.
В.о. Голови Правлiння

Дьякончук Р.А.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

МП

28.04.2011
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2010 рік
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "СЕБ Банк"
1.2. Організаційно-правова форма емітента
Публічне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
14351016
1.4. Місцезнаходження емітента
Україна Київська обл. Шевченкiвський р-н 01601 м. Київ вул. Червоноармiйська,10
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента
(044)235-85-16 (044)235-85-16
1.6. Електронна поштова адреса емітента
seb@seb.ua
2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії

28.04.2011
(дата)

80 Вiдомостi Державної комiсiї з цiнних
2.2. Річна інформація опублікована у

паперiв та фондового ринку

29.04.2011

(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

(дата)

2.3. Річна інформація розміщена на власній
сторінці
(за наявності)

в мережі Інтернет
(адреса сторінки)

(дата)

Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента:
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента;

X

б) інформація про державну реєстрацію емітента;

X

в) банки, що обслуговують емітента;

X

г) основні види діяльності;

X

ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності;

X

д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств;

X

е) інформація про рейтингове агентство;

X

є) інформація про органи управління емітента.

X

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

X

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці.

X

4. Інформація про посадових осіб емітента:
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;

X

б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента.

X

5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента.

X

6. Інформація про загальні збори акціонерів.

X

7. Інформація про дивіденди.

X

8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент.

X

9. Відомості про цінні папери емітента:
а) інформація про випуски акцій емітента;

X

б) інформація про облігації емітента;
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;
г) інформація про похідні цінні папери;
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду;
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів.
10. Опис бізнесу.

X

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);

X

б) інформація щодо вартості чистих активів емітента;
в) інформація про зобов'язання емітента.

X

г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;
ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції.
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних
паперів.
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,

X

що виникала протягом звітного періоду.
14. Інформація про стан корпоративного управління.

X

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій.
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну
дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися
протягом звітного періоду;
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами
іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на
іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року.
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових
платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими
забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.
20. Основні відомості про ФОН.
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.
24. Правила ФОН.
25. Річна фінансова звітність.

X

26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році
(для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації
до Комісії).

X

27. Аудиторський висновок.

X

28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку (у разі наявності).
29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання
зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості).
30. Примітки: На протязi 2010 року ПуАТ "СЕБ Банк" випуск iнших цiнних паперiв та
облiгацiй не здiйснював. У 2010 роцi акцiї Банку у акцiонерiв не викупалися..

3. Основні відомості про емітента
3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
3.1.1. Повне найменування
Публiчне акцiонерне товариство "СЕБ Банк"
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)
ПуАТ "СЕБ Банк"
3.1.3. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3.1.4. Поштовий індекс
01601
3.1.5. Область, район
Київська обл. Шевченкiвський р-н
3.1.6. Населений пункт
м. Київ
3.1.7. Вулиця, будинок
вул. Червоноармiйська,10
3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента
3.2.1. Серія і номер свідоцтва
10741050013001946
3.2.2. Дата державної реєстрації
02.10.1991
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво
Шевченкiвська районна у мiстi Києвi державна адмiнiстрацiя
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)

675 688 819,00
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)
675 688 819,00
3.3. Банки, що обслуговують емітента
3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
Головне Управлiння НБУ по м.Києву та Київськiй областi
3.3.2. МФО банку
321024
3.3.3. Поточний рахунок
32009171501
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
THE BANK OF NEW YORK,New York,COMMERZBANK AG,Frankfurt am Main, Germany
3.3.5. МФО банку
д/н
3.3.6. Поточний рахунок
д/н
3.4. Основні види діяльності
65.12.0 - Iнше грошове посередництво
3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
Вид діяльності
1
Професiйна дiяльнiсть на
фондовому ринку-депозитарна
дiяльнiсть : депозитарна дiяльнiсть
зберiгача цiнних паперiв

Номер ліцензії
(дозволу)
2
АВ № 470663

Дата
закінчення
Державний орган, що видав
дії ліцензії
(дозволу)
3
4
5
19.10.2007 Державна комiсiя з цiнних паперiв 19.10.2012
та фондового ринку
Дата
видачі

Опис
Професiйна дiяльнiсть на
фондовому ринку - дiяльнiсть з
торгiвлi цiнними паперами :
андеррайтинг
Опис
Професiйна дiяльнiсть на
фондовому ринку-дiяльнiсть з
торгiвлi цiнними паперами :
дилерська дiяльнiсть
Опис
Професiйна дiяльнiсть на
фондовому ринку - дiяльнiсть з
торгiвлi цiнними паперами :
брокерська дiяльнiсть
Опис
Банкiвська
Опис

Планується подовження термiну дiї.
АВ № 470662 19.10.2007 Державна комiсiя з цiнних паперiв 19.10.2012
та фондового ринку
Планується подовження термiну дiї.
АВ № 470661 19.10.2007 Державна комiсiя з цiнних паперiв 19.10.2012
та фондового ринку
Планується подовження термiну дiї.
АВ № 470660 19.10.2007 Державна комiсiя з цiнних паперiв 19.10.2012
та фондового ринку
Планується подовження дiї.
4
25.06.2009
Нацiональний Банк України
Банкiвська лiцензiя є безстроковою.

Безстрокова

3.6. Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств
Найменування об'єднання: Професiйна асоцiацiя реєстраторiв та депозитарiїв (ПАРД) Україна. Місцезнаходження об'єднання: м. Київ,
вул. Щорса, 32б, Примiщення 61. Головними цiлями ПАРД є:
- сприяння розвитку добросовiсної конкуренцiї мiж суб`єктами фондового ринку в галузi ведення реєстрiв власникiв цiнних паперiв,
облiку руху цiнних паперiв, депозитарної дiяльностi;
- iнформацiйна, методична i технiчна пiдтримка членiв ПАРД;
- здiйснення представницьких функцiй i захист iнтересiв членiв асоцiацiї у державних органах та iнших установах,
- допомога цим органам i установам в розробцi законопроектiв i проектiв нормативних актiв, якi стосуються ринку цiнних паперiв;
- розробка i впровадження у дiяльнiсть членiв ПАРД єдиних норм, стандартiв i правил етичної i професiйної поведiнки на фондовому
ринку;
- утвердження взаємної довiри, надiйностi, порядностi та дiлового партнерства у взаємовiдносинах як безпосередньо мiж членами ПАРД,
так i мiж реєстраторами i депозитарiями (зберiгачами) та їх партнерами (емiтентами, власниками цiнних паперiв (депонентами),
номiнальними утримувачами, державними органами тощо);
- впровадження системи посередництва i вирiшення спорiв, що можуть виникати мiж членами ПАРД або мiж її членами i третiми

особами;
-вивчення i розповсюдження передового мiжнародного досвiду в галузi дiяльностi реєстраторiв i депозитарiїв, налагодження
мiжнародного спiвробiтництва;
- сприяння пiдвищенню квалiфiкацiї i професiоналiзму персоналу, що здiйснює реєстраторську та депозитарну дiяльнiсть.
Дата вступу в ПАРД - 2007 рiк.
Найменування об'єднання: Фонд гарантування вкладiв фiзичних осiб. Місцезнаходження об'єднання: м. Київ, вул. Ярославiв Вал, 32-А.
Основною цiллю дiяльностi Фонду в Українi є захист прав та iнтересiв фiзичних осiб - вкладникiв банкiв. Фонд гарантує вклади громадян,
якi розмiщенi у банках - учасниках Фонду в нацiональнiй та iноземнiй валютi.
Дата вступу банку до Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб - 22.06.2002 року.Найменування об'єднання: ПрАТ "Всеукраїнський
депозитарiй цiнних паперiв". Місцезнаходження об'єднання: м. Київ, вул. Тропiнiна, 7Г. Договiр про обслуговування емiсiї цiнних паперiв
№Е335/09 вiд 10.11.2009 року.
Обслуговування операцiй емiтента щодо випущених ним цiнних паперiв.
Вiдповiдальне зберiгання цiнних паперiв в бездокументарнiй формi.
Обслуговування обiгу цiнних паперiв у бездокументарнiй формi.
Регламентацiя та обслуговування механiзмiв позички i застави цiнних паперiв, прийнятих на обслуговування.
Клiринг i розрахунки за угодами з цiнними паперами.
Здiйснення операцiй, що пiдтримують процедури клiрингу та розрахункiв по цiнних паперах та клiрингу по грошових розрахунках в
зв'язку з обслуговуванням операцiй на фондових бiржах та у торговельно-iнформацiйних системах.
Здiйснення реальної поставки чи перемiщення з рахунку у цiнних паперах проти одночасної оплати коштiв вiдповiдно до розпоряджень
клiєнтiв або iнформацiї вiд фондової бiржi або торговельно-iнформацiйної системи.
Здiйснення операцiй щодо одержання вiд емiтентiв на свiй рахунок доходiв з цiнних паперiв (дивiдендiв, процентних виплат, виплат з
погашення тощо) для наступного перерахування їх зберiгачам.
Встановлення кореспондентських вiдносин з депозитарними установами iнших країн на пiдставi одно- та/або багатостороннiх угод з
метою обслуговування мiжнародних операцiй з цiнними паперами.

Надання iнформацiйно-консультативних послуг з питань депозитарної дiяльностi.
Банк виступає засновником ПрАТ "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв".Найменування об'єднання: ПрАТ "Українська
Мiжбанкiвська валютна бiржа". Місцезнаходження об'єднання: м. Київ, Межигiрська, 1. Предметом дiяльностi УМВБ є органiзацiя ринку
для проведення торгiв цiнними паперами та iншими фiнансовими iнструментами та бiржовими активами; зосередження попиту та
пропозицiї на цiннi папери та їх похiднi, проведення розрахункiв та клiрингового обслуговування угод. УМВБ формує необхiдну
iнфраструктуру для забезпечення проведення бiржових торгiв, забезпеченням механiзмiв управлiння ризиками та системи гарантiй по
виконанню угод.
Найменування об'єднання: Асоцiацiя українських банкiв. Місцезнаходження об'єднання: м. Київ, вул. Марини Раскової, 15. Асоцiацiя
українських банкiв створена в 1990 роцi як всеукраїнська недержавна, незалежна, добровiльна, некомерцiйна органiзацiя. АУБ об'єднує
дiючi в Українi комерцiйнi банки та представляє їх системнi iнтереси у вiдносинах з Нацiональним банком, Верховною Радою,
Адмiнiстрацiєю Президента, Кабiнетом Мiнiстрiв, Державною податковою адмiнiстрацiєю, Верховним судом України, iншими
державними та недержавними установами та органiзацiями. Призначення АУБ полягає у сприяннi розвитку банкiвської системи
України.Найменування об'єднання: Асоцiацiя "Український Кредитно-Банкiвський Союз". Місцезнаходження об'єднання: м. Київ, узвiз
Кловський, 9/2, кв.67. Асоцiацiя "Український Кредитно-Банкiвський Союз"створена з метою сприяння стабiльному розвитку i дiяльностi
банкiвської системи України, захисту прав та законних iнтересiв членiв Кредитно-Банкiвського Союзу, надання їм всебiчної допомоги,
забезпечення координацiї їх зусиль для вирiшення питань, що стоять перед кредитно-грошовою системою.Кредитно-Банкiвський Союз
продовжує дiяльнiсть Асоцiацiї "Київський Банкiвський Союз" пiсля змiни її найменування, згiдно з рiшенням Загальних Зборiв Асоцiацiї
"Київський Банкiвський Союз" (протокол № б/н вiд 12.05.2005 р.), i є її правонаступником.
Банк є членом асацiацiї з моменту її заснування.Найменування об'єднання: Перша фондова торгiвельна система. Місцезнаходження
об'єднання: м. Київ, вул. Щорса, 31. Метою дiяльностi ПФТС є сприяння розвитку вiдкритого i рiвнодоступного ринку цiнних паперiв в
Українi шляхом розробки, впровадження i забезпечення виконання Членами Асоцiацiї єдиних обов'язкових правил, вимог i стандартiв
дiяльностi.
Асоцiацiя здiйснює таку дiяльнiсть:
- створює, пiдтримує i розвиває позабiржову фондову торгiвельну систему;

- пiдтримує розвиток клiрингової, розрахункової, депозитарної, перереєстрацiйної та iнших систем, пов'язаних з позабiржовою фондовою
торгiвельною системою;
- об'єднує зусилля та можливостi фахiвцiв ринку цiнних паперiв; - встановлює та пiдтримує зв'язки з iноземними фахiвцями фондового
бiзнесу;
- виступає пов'язуючою ланкою у стосунках з органами державної влади i управлiння з питань, що торкаються iнтересiв iнвесторiв та
iнших учасникiв фондового ринку (звернення, консультацiї тощо);
- реалiзує повноваження щодо регулювання фондового ринку, делегованi Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку,
iншими державними органами, у порядку встановленому чинним законодавством.Дата вступу до ПФТС - 24 квiтня 1997 року. 3.7.
Інформація про рейтингове агентство
Найменування рейтингового агентства

1
ТОВ "Кредит-Рейтинг"

Ознака
Дата визначення або
Рівень кредитного
рейтингового
поновлення
рейтингу емітента
агентства
рейтингової оцінки
або цінних паперів
(уповноважене,
емітента або цінних
емітента
міжнародне)
паперів емітента
2
3
4
уповноважене
Поновлення
Довгостроковий
рейтингове агентство рейтингової оцінки
кредитний "uaAA-"
емітента 25.11.2010

3.8. Інформація про органи управління емітента
*

4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
Найменування юридичної
особи засновника та/або
учасника
Skandinaviska Enskilda Banken
AB
ЗАТ "SEB VB rizikos kapitalo
valdimas"

Код за ЄДРПОУ
засновника та/або
учасника

5020329081
221949450

ЗАТ "SEB Vilfima",Литва

124186219

КП "НВП "ВОТЕ"

21237568

Місцезнаходження

Швецiя

Стокгольм 10640,SSO RA
6
Литва 01003 Вiльнюс
пр.Гедимiно,буд.12
Литва 01103 Вiльнюс
пр.Гедимiно,буд.12
Україна Харківська обл. 61052
м.Харкiв вул.Червоножовтнева,90

Відсоток акцій
(часток, паїв), які
належать
засновнику та/або
учаснику (від
загальної кількості)
99,8924
0
0
0,0009

ЗАТ "Страхова компанiя СЕБ
Лайф Юкрейн"

34300653

ПФ "IМКС"

19229136

ЗАТ "ЛIНСК-цiннi папери"

25384908

AB SEB bankas, Литва

112021238

ТОВ "БЕНЕФIТ БРОК"

36625811

Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи
163 акцiонерiв- фiзичнi особи

Україна Київська обл. 01004 м.Київ
вул.Червоноармiйська,10,корп.1,к.20
8
Україна Херсонська обл. 73000
м.Херсон вул. Червонофлотська,17
Україна Київська обл. 03062 м.Київ
пр. Оболонський, б.25
Литва 01103 м. Вiльнюс
пр.Гедимiно,буд.12
Україна Харківська обл. 61022 м.
Харкiв пр-т Ленiна, буд.5, кiм.20

0
0,0003
0
0
0,0006

Відсоток акцій
(часток, паїв), які
Серія, номер, дата видачі та найменування органу,
належать
який видав паспорт
засновнику та/або
учаснику (від
загальної кількості)
0,1058
100
Усього

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
Загальна середньооблiкова кiлькiсть штатних працiвникiв Банку за перiод з початку 2010 року становила 811.
Облiкова кiлькiсть штатних працiвникiв на кiнець звiтного перiоду - 924
Фонд оплати працi штатних працiвникiв, тис. грн.- 65391,3
Чисельнiсть позаштатних працiвникiв на 01.01.2011- 59
Банк веде активну роботу по виявленню та розвитку кадрового потенцiалу. Спiвробiтники, якi демонструють дуже гарнi результати в
роботi та мають потенцiал прийняти на себе бiльшу вiдповiдальнiсть є частиною глобального кадрового потенцiалу SEB.
З моменту свого заснування в Українi СЕБ Банк постiйно пiклується про пiдтримку та пiдвищення професiйних знань спiвробiтникiв.
Задля цього у стiнах банку та за його межами постiйно вiдбуваються навчальнi заходи, направленi на передачу нових знань та умiнь,
обмiн досвiдом, зворотнiй зв'язок та пiдтримку команди СЕБ.
Над розвитком та навчанням персоналу працюють команда спiвробiтникiв вiддiлу навчання, внутрiшнi тренери, тренiнговi компанiї,

керiвники та фахiвцi рiзних пiдроздiлiв банку i, нарештi, самi спiвробiтники. Одним з основних прiоритетiв полiтики навчання та розвитку
нашої команди є орiєнтацiя на бiзнес-цiлi, кiнцевий результат, заохочення до навчання та унiкальну культуру СЕБ Банку. Адже своєчасне
та якiсне навчання i вдосконалення є надзвичайно важливими на нашому спiльному шляху до мети.
У СЕБ Банку на постiйнiй основi проходять внутрiшнi тренiнги, якi направленi на навчання певних категорiй персоналу. Внутрiшнi
тренiнги проводяться спiвробiтниками Банку, внутрiшнiми тренерами. Вони мають досвiд у напрямках роботи, за якими проводять
тренiнги, а також здобули якiсну освiту за напрямком навчання персоналу та проведення тренiнгiв. Особливiсть внутрiшнiх тренiнгiв
полягає у тому, що вони створенi з урахуванням внутрiшнiх особливостей ведення бiзнесу СЕБ Банку та вiдображають саме його
унiкальну культуру.
У СЕБ Банку iснують такi програми внутрiшнiх тренiнгiв:
"

Тренiнг для нових спiвробiтникiв "Welcome to SEB"

"

Тренiнг "Навички продажу" (пасивнi)

"

Тренiнг "Навички продажу" (активнi)

"

Семiнар "SEB Culture"

"

Тренiнг для спiвробiтникiв Corporate "Ефективнi продажi"

"

"Тренiнг для тренерiв"

"

Тренiнг "Клiєнт-орiєнтовний сервiс та навички продажу по телефону" для спiвробiтникiв Call Centre

"

Тренiнг "Тренiнг для тренерiв"

"

Тренiнг для керiвникiв "Лiдерство у будь-якiй ситуацiї"

"

Тренiнг "Performance Management (PDD)"

"

Тренiнг "Продаж вiдкритих фондiв СЕБ ЕМ Україна"

"

Тренiнг "Школа страхування"

Спiвробiтникам СЕБ Банку надається можливiсть вiдвiдувати вiдкритi iндивiдуальнi навчальнi заходи, серед яких можуть бути тренiнги,
конференцiї, семiнари, курси пiдвищення квалiфiкацiї. Як правило, такi заходи необхiднi конкретному спiвробiтнику з метою розвитку
певних дiлових якостей, або здобуття вузькоспецiалiзованих знань.

6. Інформація про посадових осіб емітента
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
6.1.1. Посада
В.о. Голови Правлiння
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Дьякончук Роман Анатолiйович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
юридичної особи
д/н д/н д/н
6.1.4. Рік народження**
1974
6.1.5. Освіта**
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
6
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Директор Департаменту казначейства та фiнансових ринкiв ПуАТ "СЕБ Банк".
6.1.8. Опис
Голова Правлiння обирається Спостережною радою, органiзовує роботу Правлiння, скликає засiдання, забезпечує ведення
протоколiв засiдань Правлiння.
Голова Правлiння має право без довiреностi дiяти вiд iменi Банку, представляти iнтереси Банку, вчиняти правочини вiд iменi Банку,
видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Банку. Голова Правлiння виконує рiшення
Правлiння з дотриманням обмежень, встановлених Статутом, представляє Правлiння перед iншими органами управлiння Банку може

делегувати здiйснення своїх повноважень iншим особам.
Голова Правлiння Банку здiйснює наступнi функцiї:
1)

представляє Банк у вiдносинах iз державними, судовими та iншими органами України та iнших держав, iз пiдприємствами,

установами, органiзацiями будь-яких форм власностi i фiзичними особами в Українi та за її межами;
2)

видає накази та розпорядження з питань дiяльностi Банку;

3)

вiдповiдно до чинного законодавства України про працю приймає на роботу та звiльняє з роботи працiвникiв Банку, заохочує їх за

успiхи в роботi, накладає стягнення за порушення трудової та фiнансової дисциплiни;
4)

призначає на посаду пiсля затвердження Спостережною радою Банку керiвникiв i головних бухгалтерiв фiлiй, представництв та

вiддiлень;
5)

встановлює форми оплати працi працiвникiв Банку, визначає розмiри основної та додаткової заробiтної плати (крiм членiв

Правлiння Банку), усiх видiв надбавок та доплат до заробiтної плати в межах, встановлених чинним законодавством України та
внутрiшнiми нормативними актами Банку;
6)

подає Спостережнiй радi Банку пропозицiї щодо умов оплати працi i матерiального заохочення членiв Правлiння Банку;

7)

затверджує умови оплати працi та матерiального заохочення посадових осiб дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, вiддiлень та

представництв Банку;
8)

укладає вiд iменi Банку угоди (договори, контракти), у тому числi зовнiшньоекономiчнi, у межах, визначених чинним

законодавством України та Статутом Банку;
9)

надає на пiдставi довiреностi право юридичним та фiзичним особам виступати i здiйснювати, в межах вимог чинного

законодавства України та Статуту Банку, дiї вiд iменi Банку, укладати договори вiд iменi Банку;
10)

розподiляє обов'язки мiж членами Правлiння Банку, в тому числi покладає обов'язки вiдповiдального працiвника Банку з питань

фiнансового монiторингу на одного з членiв Правлiння, погоджуючи кандидатуру такого працiвника з Нацiональним банком України;
11)

вiдповiдає за виконання покладених на Правлiння Банку обов'язкiв i завдань;

12)

вирiшує iншi питання поточної дiяльностi Банку.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття
паспортних даних про це зазначається в описі
**Заповнюється щодо фізичних осіб
6.1.1. Посада
Член Правлiння-Заступник Голови Правлiння-керiвник Напрямку кредитiв та ризик-контролю
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Шукявiчюс Мантас
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
юридичної особи
д/н д/н д/н
6.1.4. Рік народження**
1974
6.1.5. Освіта**
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
5
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПуАТ "СЕБ Банк", - директор Кредитного департаменту.
6.1.8. Опис
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Член Правлiння-Заступник Голови Правлiння -керiвник напрямку кредитiв та ризик-контролю здiйснює керiвництво дiяльнiстю напрямку
i несе персональну вiдповiдальнiсть за виконання покладених на нього задач i функцiй, а також результати роботи.
Члени Правлiння Банку входять до штату працiвникiв Банку.

*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття
паспортних даних про це зазначається в описі
**Заповнюється щодо фізичних осіб
6.1.1. Посада
Член Правлiння- Заступник Голови Правлiння-керiвник Корпоративного напрямку
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Андерссон Нiльс Леннарт Крiстiан
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
юридичної особи
д/н д/н д/н
6.1.4. Рік народження**
1973
6.1.5. Освіта**
виша
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
12
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПуАТ "СЕБ Банк",- директор Корпоративного дивiзiону.
6.1.8. Опис
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Заступник Голови Правлiння - Керiвник Корпоративного напрямку, член Правлiння здiйснює керiвництво дiяльнiстю напрямку i несе
персональну вiдповiдальнiсть за виконання покладених на нього задач i функцiй, а також результати роботи.
Член Правлiння Банку входить до штату працiвникiв Банку.

*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття
паспортних даних про це зазначається в описі
**Заповнюється щодо фізичних осіб
6.1.1. Посада
Член Правлiння-заступник Голови Правлiння-керiвник роздрiбного напрямку
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Воротнiков Вiталiй Павлович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
юридичної особи
д/н д/н д/н
6.1.4. Рік народження**
1973
6.1.5. Освіта**
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
12
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
В.о. Голови Правлiння ПуАТ "СЕБ Банк"
6.1.8. Опис
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Заступник Голови Правлiння - Керiвник роздрiбного напрямку, член Правлiння здiйснює керiвництво дiяльнiстю напрямку i несе
персональну вiдповiдальнiсть за виконання покладених на нього задач i функцiй, а також результати роботи.
Член Правлiння Банку входить до штату працiвникiв Банку.

*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття
паспортних даних про це зазначається в описі
**Заповнюється щодо фізичних осіб
6.1.1. Посада
Член Спостережної ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Skandinaviska Enskilda Banken AB
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
юридичної особи
д/н д/н д/н
6.1.4. Рік народження**
0
6.1.5. Освіта**
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
0
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
6.1.8. Опис
Рiшенням Позачергових загальних зборiв вiд 23.11.2010 року Головою Спостережної ради ПуАТ "СЕБ Банк" призначено Матса
Руне Леннарта Кьяера - представника вiд юридичної особи Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ.), Швецiя, реєстрацiйний код 5020329081, частка якої в статутному капiталi ПуАТ "СЕБ Банк" становить 99,8924%;
Членом Спостережної ради - Мартiна Йоханссона - представника вiд юридичної особи Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ.), Швецiя,

реєстрацiйний код 502032-9081, частка якої в статутному капiталi ПуАТ "СЕБ Банк" становить 99,8924%;
Членом Спостережної ради - Марка Баррi Пайне - представника вiд юридичної особи Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ.), Швецiя,
реєстрацiйний код 502032-9081, частка якої в статутному капiталi ПуАТ "СЕБ Банк" становить 99,8924%;
Членом Спостережної ради - Теда Тонi Кiлберга - представника вiд юридичної особи Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ.), Швецiя,
реєстрацiйний код 502032-9081, частка якої в статутному капiталi ПуАТ "СЕБ Банк" становить 99,8924%;
Членом Спостережної ради - Магнуса Агустссона - представника вiд юридичної особи Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ.), Швецiя,
реєстрацiйний код 502032-9081, частка якої в статутному капiталi ПуАТ "СЕБ Банк" становить 99,8924%;
Членом Спостережної ради - Ахтi Асманна - представника вiд юридичної особи Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ.), Швецiя,
реєстрацiйний код 502032-9081, частка якої в статутному капiталi ПуАТ "СЕБ Банк" становить 99,8924%.
Голова Спостережної ради обирається Загальними зборами Акцiонерiв Банку.
Голова Спостережної ради органiзовує її роботу, скликає засiдання Спостережної ради та головує на них, вiдкриває Загальнi збори
Акцiонерiв, органiзовує обрання секретаря Загальних зборiв Акцiонерiв. Iншi повноваження Голови Спостережної ради можуть бути
передбаченi Положенням про Спостережну раду.
У разi неможливостi виконання Головою Спостережної ради своїх повноважень його повноваження здiйснює один iз членiв Спостережної
ради. Банку
Загальнi збори Акцiонерiв можуть прийняти рiшення про дострокове припинення повноважень членiв Спостережної ради з будь-яких
пiдстав та одночасне обрання нових її членiв.
*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття
паспортних даних про це зазначається в описі
**Заповнюється щодо фізичних осіб
6.1.1. Посада
Член Ревiзiйної комiсiї
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Skandinaviska Enskilda Banken AB
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
юридичної особи
д/н д/н д/н
6.1.4. Рік народження**
0
6.1.5. Освіта**
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
0
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
6.1.8. Опис
Рiшенням Позачергових загальних зборiв вiд 29.07.2010р. Головою Ревiзiйної комiсiї ПуАТ "СЕБ Банк" призначено Андерса
Йоханссона представника Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ.), Швецiя, реєстрацiйний код 502032-9081, частка якої в статутному
капiталi ПуАТ "СЕБ Банк" становить 99,8924%;
Членом Ревiзiйної комiсiї - Ванарху Ганну Василiвну представника ЗАТ "Страхова компанiя СЕБ Лайф Юкрейн"); Україна, реєстрацiйний
код 34300653, частка якої в статутному капiталi ПуАТ "СЕБ Банк" становить 0,0000001%;
Членом Ревiзiйної комiсiї - Кашкарову Лесю Володимирiвну- представника вiд юридичної особи Skandinaviska Enskilda Banken AB
(publ.), Швецiя, реєстрацiйний код 502032-9081, частка якої в статутному капiталi ПуАТ "СЕБ Банк" становить 99,8924%.
Ревiзiйну комiсiю Банку обрано строком на три роки.
Голова Ревiзiйної комiсiї;
-

органiзовує роботу Ревiзiйної комiсiї;

-

несе вiдповiдальнiсть перед Загальними зборами акцiонерiв за дiяльнiсть Ревiзiйної комiсiї Банку;

-

скликає засiдання Ревiзiйної комiсiї у разi необхiдностi, але не рiдше 1 (одного) разу на рiк.

Голова Ревiзiйної комiсiї Банку не має права пiдпису фiнансових документiв Банку.
Ревiзiйна комiсiя Банку має право приймати рiшення у межах своєї компетенцiї, якщо на засiданнi Ревiзiйної комiсiї присутнi не менше 2
(двох) її членiв.Кожний член Ревiзiйної комiсiї пiд час голосування має 1 (один) голос.
Усi рiшення Ревiзiйної комiсiї Банку приймаються простою бiльшiстю голосiв. При рiвностi голосiв голос Голови Ревiзiйної комiсiї
вважається вирiшальним.Член Ревiзiйної комiсiї Банку, не згодний з рiшенням Ревiзiйної комiсiї, вправi виразити окрему думку, що
вноситься до протоколу та доводиться до вiдома Загальних зборiв акцiонерiв Банку.Члени Ревiзiйної комiсiї несуть персональну
вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть, повноту та об'єктивнiсть вiдомостей, якi мiстяться у висновках та рiшеннях, прийнятих Ревiзiйною
комiсiєю, а також в iнших документах, що пiдготовленi нею.Члени Ревiзiйної комiсiї не мають права розголошувати будь-яку iнформацiю,
одержану ними при виконаннi своїх обов'язкiв у вiдповiдностi до положень та Статуту.
*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття
паспортних даних про це зазначається в описі
**Заповнюється щодо фізичних осіб
6.1.1. Посада
Головний бухгалтер
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Лук'яненко Ольга Михайлiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
юридичної особи
д/н д/н д/н
6.1.4. Рік народження**
0
6.1.5. Освіта**

вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
17
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
попередньої посади не має, оскiльки призначалась безпосередньо на посаду ГБ
6.1.8. Опис
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Головний бухгалтер зобов'язаний:
1.1. Дiяти у вiдповiдностi до податкового законодавства України;
1.2. Забезпечувати навчання персоналу в робочому режимi;
1.3. Дотримуватись термiнiв подання звiтiв (податкових, статистичних та iн.);
1.4. Керуватись у своїй роботi нормативними та законодавчими актами України та дотримуватись корпоративних норм та правил ПуАТ
"СЕБ Банк".
2. Органiзує:
2.1.Облiк майна, зобов'язань i господарських операцiй, основних засобiв, що поступають, товарно-матерiальних цiнностей i коштiв.
2.2. Своєчасне вiдображення на рахунках бухгалтерського облiку операцiй, пов'язаних з їх рухом.
3. Забезпечує:
3.1. Законнiсть, своєчаснiсть i правильнiсть оформлення документiв.
3.2. Формування i своєчасне надання повної i достовiрної бухгалтерської iнформацiї про дiяльнiсть банку.
3.3. Розробку i здiйснення заходiв, спрямованих на змiцнення фiнансової дисциплiни.
3.4. Розрахунки по заробiтнiй платi.
3.5. Правильне нарахування i перерахування податкiв i зборiв у бюджет, страхових внескiв у державнi
позабюджетнi соцiальнi фонди, платежiв у банкiвськi установи, коштiв на фiнансування капiтальних вкладень.

4. Здiйснює контроль за:
4.1.Дотриманням порядку оформлення первинних та бухгалтерських документiв, розрахункiв.
4.2.Проведенням iнвентаризацiй основних засобiв, товарно-матерiальних цiнностей i коштiв.
4.3. Вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй.
5. Вживає заходiв по попередженню недостач, незаконної витрати коштiв i товарно-матерiальних цiнностей, порушень фiнансового i
господарського законодавства.
6. Бере участь в оформленнi матерiалiв по недостачах i розкраданням коштiв i товарно-матерiальних цiнностей.
7. Погоджує призначення, звiльнення i перемiщення матерiально-вiдповiдальних осiб.
8. Проводить iнструктаж матерiально-вiдповiдальних осiб iз питань облiку i цiлостi цiнностей, що знаходяться на їх вiдповiдальному
збереженнi.
9. Спiвпрацює iз аудиторами банку, перевiряючими органами.
*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття
паспортних даних про це зазначається в описі
**Заповнюється щодо фізичних осіб
6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

В.о.Голови
Правлiння
Заступник Голови
Правлiння
Заступник Голови
Правлiння
Заступник Голови

Прізвище, ім'я, по
батькові фізичної
особи або повне
найменування
юридичної особи
Дьякончук Роман
Анатолiйович
Шукявiчюс Мантас
Андерссон Нiльс
Леннарт Крiстiан
Воротнiков Вiталiй

Паспортні дані
фізичної особи
(серія, номер, дата
видачі, орган, який
видав) або
ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ
юридичної особи

Кількість за видами акцій
Дата
внесення до
реєстру

Кількість
акцій
(штук)

Від
загально
кількості
акцій (у
відсотках)

0

Прості
іменні

Прості на
пред’явника

Привілейовані іменні

Привілейовані на
предявника

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Правлiння
Член Спостережної
ради
Голова Ревiзiйної
комiсiї

Павлович
Skandinaviska
Enskilda Banken AB
(представники фiзичнi особи)
Skandinaviska
Enskilda Banken AB
(представник фiзична сосба)

502032-9081

99,8924

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

674962065
82

99,8924

0

0

0

0

674962065
82
502032-9081

Усього

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

7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента
Найменування
юридичної особи
Skandinaviska
Enskilda Banken AB
Прізвище, ім'я, по
батькові фізичної
особи*
10%-фiзичних осiб
немає

Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ
5020329081

Місцезнаходження

Дата
внесення до
реєстру

Швецiя
Стокгольм SSO,RA6

23.10.2006

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

Кількість
акцій
(штук)

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)
99,8924

674962065
82
Дата
внесення до
реєстру

д/н д/н д/н

Кількість
акцій
(штук)
0

Усього

674962065
82

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)
0

Кількість за видами акцій
Прості
іменні

Прості на
пред’явника

Привілейовані іменні

Привілейовані на
предявника

674962
06582

0

0

0

Кількість за видами акцій
Прості
іменні

Прості на
пред’явника

Привілейовані іменні

Привілейовані на
предявника

0

0

0

0

0

0

0

99,8924
674962
06582

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

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

Вид загальних зборів
Дата проведення
Кворум зборів
Опис

Вид загальних зборів
Дата проведення
Кворум зборів
Опис

Вид загальних зборів
Дата проведення
Кворум зборів
Опис

Вид загальних зборів
Дата проведення
Кворум зборів
Опис

чергові

позачергові
X

17.02.2010
99,86
1. Затвердження результатiв реалiзацiї акцiонерами свого переважного права на
придбання акцiй пiд час закритого (приватного) розмiщення акцiй ПуАТ "СЕБ Банк".
2. Затвердження результатiв закритого (приватного) розмiщення акцiй та звiту про
результати закритого (приватного) розмiщення акцiй ПуАТ "СЕБ Банк".
3. Затвердження змiн до Статуту ПуАТ "СЕБ Банк" шляхом його викладення у новiй
редакцiї.

чергові
X

позачергові

27.04.2010
99,86
1.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Спостережної ради Банку за 2009 рiк.
2.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння Банку за 2009 рiк.
3.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї Банку за 2009 рiк.
4.Розподiл прибутку i збиткiв Банку за 2009 рiк.
5.Перспективи та напрямки розвитку Банку у 2010 роцi.
6.Затвердження рiчної фiнансової звiтностi Банку за 2009 рiк та аудиторського висновку.
7.Вiдкликання та обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Банку.

чергові

позачергові
X

29.07.2010
99,89
1. Вiдкликання та обрання членiв Спостережної ради ПуАТ "СЕБ Банк".
2. Вiдкликання та обрання членiв Ревiзiйної комiсiї ПуАТ "СЕБ Банк".

чергові

позачергові
X

23.11.2010
99,89
1.
Вiдкликання та обрання членiв Спостережної ради ПуАТ "СЕБ Банк".
2. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами
Спостережної ради ПуАТ "СЕБ Банк" та обрання особи, яка уповноважується на
укладення вищезазначених договорiв з членами Спостережної ради вiд iменi ПуАТ "СЕБ
Банк".

чергові
X

позачергові

19.04.2011
99,91
1.
Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Спостережної ради Банку за
2010 рiк.

2.
Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння Банку за 2010 рiк.
3.
Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї Банку за 2010
рiк.
4.
Розподiл прибутку i збиткiв Банку за 2010 рiк.
5.
Перспективи та напрямки розвитку Банку у 2011 роцi.
6.
Затвердження рiчної фiнансової звiтностi Банку за 2010 рiк та аудиторського
висновку.
7.
Затвердження змiн до Статуту Банку шляхом його викладення у новiй редакцiї.
8.
Затвердження змiн до Кодексу корпоративного управлiння ПуАТ "СЕБ Банк"
шляхом його викладення у новiй редакцiї.
9.
Затвердження змiн до Положення про Загальнi збори акцiонерiв ПуАТ "СЕБ
Банк" шляхом його викладення у новiй редакцiї.
10.
Затвердження змiн до Положення про Спостережну раду ПуАТ "СЕБ Банк"
шляхом його викладення у новiй редакцiї.
11.
Затвердження змiн до Положення про Правлiння ПуАТ "СЕБ Банк" шляхом його
викладення у новiй редакцiї.
12.
Затвердження змiн до Положення про Ревiзiйну комiсiю ПуАТ "СЕБ Банк"
шляхом його викладення у новiй редакцiї.

9. Інформація про дивіденди
За результатами звітного
періоду
за
за простими
привілейован
акціями
ими акціями
0,000
0,000
0,000
0,000

За результатами періоду, що
передував звітному
за
за простими
привілейован
акціями
ими акціями
0,000
0,000
0,000
0,000

Сума нарахованих дивідендів, грн.
Нараховані дивіденди на одну акцію,
грн.
0,000
0,000
0,000
0,000
Сума виплачених дивідендів, грн.
Дата складення переліку осіб, які мають
право на отримання дивідендів
Дата виплати дивідендів
Вiдповiдно до рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 19.04.2011р. дивiденди не
Опис
нараховуваються, збитки Банку за 2010 рiк складають 260265 тис.грн.

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

ПрАТ "Всеукраїнський депозитарiй цiнних
паперiв"
Приватне акціонерне товариство
35917889
Київська обл. 04107 м.Київ
вул.Тропiнiна,7Г
АВ № 498004
Державна комiсiя з цiниих паперiв та
фондого ринку
27.05.2009
(044)585-42-40
(044)585-42-40
Юридична особа, яка здiйснює професiйну
дiяльнiсть на фондовому ринку -

Опис

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

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

депозитарну дiяльнiсть
Договiр про обслуговування емiсiї цiнних
паперiв № Е-335/09 вiд 10.11.2009р.
Рейтингове агенстство "Кредит-Рейтинг"
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
31752402
Київська обл. 04070 м.Київ вул.Верхнiй
Вал,72
2
Державна комiсiя з цiниих паперiв та
фондого ринку
19.12.2006
(044)490-25-50
(044)490-25-54
Юридична особа, уповноважена
здiйснювати присвоєння внутрiшнiх
кредитних рейтингiв банкiв, СК, органiв
мiського самоврядування та окремим
борговим зобов'язанням позичальника за
Нацiональною шкалою кредитного
рейтингу.
Договiр № 2708-09/01 вiд 27.08.2009р.
Аудиторська фiрма "Аудит-Фiнанси"
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
34619277
Київська обл. 01034 м.Київ
вул.Прорiзна,19-Б
3886
Аудиторська палата України
26.10.2006
(044)278-83-13
(044)278-83-13
Юридична особа, яка здiйснює аудиторськi
послуги емiтента
Договiр на виконання аудиторських послуг
№77 вiд 30.10.2008р.

11. Відомості про цінні папери емітента
11.1. Інформація про випуски акцій
Дата
реєстрації
випуску
1
26.01.2010

Опис

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску
2
18/1/10

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

Міжнародн
ий
ідентифіка
ційний
номер
4
UA4000047
617

Тип
цінного
папера

Форма
існування та
форма
випуску

Номінал
а вартіс
(грн.)

5
6
7
Акції
Бездокумента
0,010
Іменні
рна Іменні
прості
З ПрАТ " Фондова бiржа ПФТС" укладено договiр про допуск цiнних паперiв до торгiвлi № 83-А-П вiд 1
до обiгу на ПФТС без включення до бiржового реєстру.

12. Опис бізнесу
Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)
В 2004 роцi Група SEB, яка зареєстрована в Швецiї та має представництва в 20 рiзних
країнах, придбала значну частку акцiй Акцiонерного банку "АЖIО", найменування якого
згодом було змiнено на ВАТ "СЕБ Банк". У 2007 роцi мiжнародна фiнансова група
Skandinavska Enskilda Banken продовжила експансiю на українському ринку та придбала акцiї
АКБ "Факторiал-Банк". Спостережними радами ВАТ "СЕБ Банк" та АБ "Факторiал-Банк"
було прийнято рiшення щодо реорганiзацiї АБ "Факторiал-Банк" шляхом приєднання
останнього до ВАТ "СЕБ Банк" на правах безбалансового вiддiлення (протокол № 3 вiд 25
лютого 2008 року ВАТ "СЕБ Банк" та протокол № 1 вiд 21 лютого 2008 року АБ "ФакторiалБанк"). 23 березня 2009 ВАТ "СЕБ Банк" приєднав АБ "Факторiал-Банк" як безбалансове
вiддiлення. Також, згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 47 вiд
23.03.2009) назву ВАТ "СЕБ Банк" змiнено на ПуАТ "СЕБ Банк".
ПуАТ "СЕБ Банк" є унiверсальним банком, який здiйснює весь спектр банкiвських операцiй
згiдно з лiцензiєю Нацiонального банку України № 4 вiд 25 червня 2009 року, Дозволу НБУ
№4-2 вiд 30 вересня 2009 року та додатку до дозволу вiд 30 вересня 2009 року. Банк
забезпечує швидке i якiсне обслуговування клiєнтiв всiма своїми структурними пiдроздiлами
та вiддiленнями. Банк дотримується принципiв лiквiдностi й платоспроможностi, розширює
коло клiєнтiв. Стратегiя i тактика розвитку ПуАТ "СЕБ Банк" спрямованi на змiцнення його
позицiй на ринку банкiвських послуг.
Бачення ПуАТ "СЕБ Банку" - найкращий нацiональний банк для клiєнтiв, заснований на
довготривалих вiдносинах з клiєнтами, компетенцiї керiвництва банку та персоналу та
засадах використання провiдних технологiй, що задовольняють потреби клiєнтiв в
оперативному та якiсному отриманнi банкiвських послуг, якi надаються банком.
Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші
відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження,
ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з
попереднім звітним періодом
Основнi структурнi пiдроздiли, що входять до системи банку, та їх функцiї станом на 01
сiчня 2011 року :
корпоративний напрямок, роздрiбний напрямок,напрямок кредитiв та ризик-контролю,
напрямок фiнансiв, юридичний департамент, департамент iнформацiйних технологiй,
департамент по роботi з персоналом, адмiнiстративний департамент, операцiйний
департамент, департамент маркетингу та комунiкацiй, департамент банкiвської безпеки,
корпоративний секретарiат, секретарiат, управлiння внутрiшнього аудиту, управлiння

комплаєнсу.
Одним з напрямкiв отримання додаткових надходжень коштiв та залучення нових клiєнтiв
є пiдвищення якостi роботи мережi безбалансових вiддiлень ПуАТ "СЕБ Банк" на територiї
України. Станом на 01.01.2011 року в складi ПуАТ "СЕБ Банк" функцiонують шiстдесят
безбалансових вiддiлень (ТВБВ) та 12 вiддiлень, дiяльнiсть яких тимчасово призупинена. На
протязi 2010 року кiлькiсть вiддiлень не змiнювалась.
Дiяльнiсть вiддiлень спрямована на еффективне виконання стратегiчних цiлей "Групи SEB"
в Українi, впровадження нових форм обслуговування клiєнтiв, диверсифiкацiю спектру
банкiвських операцiй та послуг, використання регiональних особливостей вартостi залучення
тимчасово вiльних грошових коштiв та максимально ефективного їх розмiщення,
прискорення та спрощення розрахункiв мiж постачальниками i споживачами iз рiзних
регiонiв України, а також активне сприяння розвитку пiдприємницької дiяльностi та
становлення малого та середнього бiзнесу в цих регiонах.
Мережа вiддiлень
№№
Вiддiлення
Адреса вiддiлення
Дата реєстрацiї в НБУ
Центральний регiональний департамент
1
"Центр роздрiбних продажiв" м. Київ, вул. Червоноармiйська, 10,
Україна, 01004
20.04.2009
2
"Старокиївське" вiддiлення
м. Київ, вул. Гончара Олеся/Гоголiвська,
76/2 (лiтера А), Україна, 01054
23.03.2009
3
Лiвобережне вiддiлення
м. Київ, вул. М.Раскової, 13,
Україна, 02002
11.07.2006
4
Перше Печерське вiддiлення
м. Київ, вул. П. Мирного, 16/13,
Україна, 01011
11.07.2006
5
Шевченкiвське вiддiлення
м. Київ, вул. Саксаганського, 120,
Україна, 01032
16.02.2007
6
Харкiвське вiддiлення
м. Київ, вул. Бажана, 30, Україна, 02140 27.10.2008
7
Оборонське вiддiлення
м. Київ, вул. Тимошенко, 21,
Україна, 01133
27.10.2008
8
Голосiївське вiддiлення
м. Київ, пр-т Голосiївський (вул.
40-рiччя Жовтня), 27, Україна, 03039
10.12.2008
9
Володимирське вiддiлення
м. Київ, вул. Горького, 97, Україна, 03150 10.12.2008
10
Подiльське вiддiлення
м. Київ, вул. Межигiрська, 13/34,
Україна, 04071
10.12.2008
11
Вiддiлення м. Бiла Церква
м. Бiла Церква, вул. 50 рокiв Перемоги,
107, Київська обл., Україна, 09100
28.11.2008
12
"Центральне" вiддiлення
м. Житомир, вул. Вiтрука, 42/7,
Україна, 10009
23.03.2009
13
Вiддiлення м.Нов-Волинський м. Новоград-Волинський, вул. Шевченка, 7,
Житомирська обл., Україна, 11704
30.06.2006
14
Вiддiлення м. Вiнниця
м. Вiнниця, вул. Козицького, 15,
Україна, 21050
07.12.2007
15
Вiддiлення м. Кiровоград
м. Кiровоград, вул. Ленiна, 31,
Україна, 25006
10.09.2008
16
Вiддiлення м. Черкаси
м. Черкаси, вул. Б. Вишневецького, 47,
Україна, 18002
30.11.2007
17
Вiддiлення м. Чернiгiв
м. Чернiгiв, пр-т Перемоги, 96,
Україна, 14000
10.09.2008
Захiдний регiональний департамент

18
19
20
21

22

23
24
25
26
27

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Вiддiлення м. Львiв

м. Львiв, вул. Ш.Руставелi, 4,
Україна, 79005
07.12.2007
"Центральне" вiддiлення м. Львiв м. Львiв, вул. Кракiвська, 2,
Україна, 79008
23.03.2009
"Центральне" вiддiлення
м. Хмельницький, вул. Кам'янецька,
м. Хмельницький
20, Україна, 29000
23.03.2009
"Днiстровське" вiддiлення
м. Кам'янець-Подiльський, пр-т
М. Грушевського (пр-т iм. Ленiна), 27/2,
Хмельницька область, Україна, 32300 23.03.2009
"Закарпатське" вiддiлення
м. Ужгород, вул. Грушевського (вул.
Енгельса),36, прим.3, Закарпатська обл.,
Україна, 88015
23.03.2009
"Центральне" вiддiлення
м. Тернопiль,вул.Руська, (вул.
Ленiна),49, прим.1, Україна, 46001
23.03.2009
"Прикарпатське" вiддiлення
м. Iвано-Франкiвськ,вул. Грюнвальдська,
10, Україна, 76000
23.03.2009
Вiддiлення м. Рiвно
м. Рiвне,вул. Пересопницька, 58,
Україна, 33000
10.09.2008
Вiддiлення м. Чернiвцi
м. Чернiвцi,вул. Гагарiна, 10,
Україна, 58000
27.10.2008
Вiддiлення м. Луцьк
м. Луцьк, вул. Л. Українки, 11,
Волинська обл., Україна, 43025
28.11.2008
Пiвденний регiональний департамент
"Олександрiвське" вiддiлення
м. Запорiжжя, вул. Грязнова,45,
прим.39, Україна, 69002
23.03.2009
Вiддiлення. м. Запорiжжя
м. Запорiжжя, Пiвнiчне шосе, 3,
Україна, 69006
30.06.2006
"Центральне" вiддiлення
м. Запорiжжя, пр-т Ленiна, 185,
Україна, 69006
23.03.2009
Вiддiлення м.Миколаїв
м. Миколаїв, вул. Потьомкiнська,
28, Україна, 54030
26.11.2007
"Центральне" вiддiлення м. Миколаїв м. Миколаїв, вул.Фрунзе,5/1,
Україна, 54000
23.03.2009
Вiддiлення м. Одеса
м. Одеса,вул. Бунiна, 8, Україна,
65014
05.07.2006
"Полiтехнiчне" вiддiлення
м. Одеса, пр-т Шевченка, 11-А,
Україна, 65044
23.03.2009
Вiддiлення м. Севастополь
м. Севастополь, вул. Велика Морська,
23, АР Крим, Україна, 99011
22.06.2006
Вiддiлення м. Сiмферополь
м. Сiмферополь, пр-т Кiрова, 66,
АР Крим, Україна, 95000
10.09.2008
"Центральне" вiддiлення м. Херсон м. Херсон, вул. Робоча, 64,
Україна, 73001
23.03.2009
"Комсомольське" вiддiлення
м. Херсон, вул. Комкова, 76а,
Україна, 73000
23.03.2009

Схiдний регiональний департамент
39
"Орджонiкiдзiвське" вiддiлення
40

"Московське" вiддiлення

м. Харкiв, пр-т Орджонiкiдзе, 21/138,
Україна, 61075
23.03.2009
м. Харкiв, пр-т Московський, 137,

41

Вiддiлення

42

Вiддiлення

43

"Благовiщенське" вiддiлення

44

"Салтiвське" вiддiлення

45

"Фрунзеньске" вiддiлення

46

Вiддiлення

47

"Оскiльське" вiддiлення

48

"Суздальське" вiддiлення

49

"Центральне" вiддiлення

50

Вiддiлення

51

"Центральне" вiддiлення

52

Вiддiлення

53

Вiддiлення

54

"Центральне" вiддiлення

55

Вiддiлення

56

Вiддiлення

57

"Театральне" вiддiлення

58

Вiддiлення.

59

Вiддiлення

60

Вiддiлення

61

"Зарiчне" вiддiлення

62

Вiддiлення

63

Вiддiлення

64

Вiддiлення

Україна, 61068
23.03.2009
м. Красноград, вул. Полтавська, 76-а,
Харкiвська область, Україна, 63304 23.03.2009
м. Мерефа, вул. Днiпропетровська, 212,
Харкiвська область, Україна, 62472 23.03.2009
м. Харкiв, вул.Червоножовтнева, 90,
Україна, 61052
23.03.2009
м. Харкiв, пр-т Тракторобудiвникiв,
87-г, Україна, 61135
23.03.2009
м. Харкiв, пр-т Маршала Жукова, 3,
Україна, 61082
23.03.2009
м. Лозова, мiкрорайон 1, буд. 24,
Харкiвська область, Україна, 64601 23.03.2009
м. Куп'янськ, вул. Дзержинського, 1,
Харкiвська область, Україна, 63700 23.03.2009
м. Харкiв, вул. Енгельса, 25,
Україна, 61012
23.03.2009
м. Харкiв, вул. Римарська, буд. 32,
Україна, 61057
23.03.2009
м. Харкiв, вул. Кооперативна, 13/2,
Україна, 61003
07.12.2007
м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, 28,
Україна, 49000
23.03.2009
м. Днiпропетровськ, вул. Короленко,
21, Україна, 49000
30.11.2007
м. Кривий Рiг, пр-т Гагарiна, 35,
Днiпропетровська обл.,
Україна, 50027
07.12.2007
м. Донецьк, вул. Унiверситетська,
112 "А", Україна, 83004
23.03.2009
м. Донецьк, вул. Артема, 146,
Україна, 83004
07.12.2007
м. Марiуполь,вул. Гречеська, 34-а,
Донецька обл., Україна, 87500
07.12.2007
м. Луганськ,вул. Карла Маркса, 43,
прим. 23, Україна, 91055
23.03.2009
м. Красний Луч, вул. Калiнiна, 24-а,
Луганська обл., Україна, 94500
21.06.2006
м. Лубни, вул. Радянська, 23,
Полтавська обл., 37500
23.03.2009
м. Полтава,вул. Котляревського, 2,
Україна, 36020
30.11.2007
м. Суми, вул. Харкiвська,4,
Україна, 40030
23.03.2009
с.м.т. Зачепилiвка, вул. Радянська,
39, Харкiвська обл., Україна, 64400 23.03.2009
с.м.т. Сахновщина, вул. Пiвденна
Вокзальна, 29, Харкiвська обл.,
Україна, 64500
23.03.2009
с.м.т. Пiсочин, пров. Комарова, 9,

65

"Червоношкiльне" вiддiлення

66

"Гагарiнське" вiддiлення

67

Вiддiлення

68

Вiддiлення

69

"Пушкiнське" вiддiлення

70

"Павловопольське" вiддiлення

71

"Жовтневе" вiддiлення

72

Вiддiлення

Харкiвський район, Харкiвська обл.,
Україна, 62416
23.03.2009
м. Харкiв, Червоношкiльна набережна,
26, Україна, 61052
23.03.2009
м. Харкiв, пр-т Гагарiна, 244, прим.4,
Україна, 61009
23.03.2009
м. Артемiвськ, вул.Артема, буд.29,
Донецька обл., Україна, 84500
23.03.2009
м. Краматорськ, вул. Шкадiнова,34,
Донецька обл., Україна, 84300
23.03.2009
м. Кременчук, бул. Пушкiна,10,
Полтавська обл., Україна, 39614
23.03.2009
м. Харкiв, вул. 23 Серпня, 31, кв.
124, Україна.61072
23.03.2009
м. Марiуполь, пр-т Ленiна (пр-т
Республiки),10/20, прим. 49,
Донецька обл., Україна, 87515
23.03.2009
м. Горлiвка,вул. Пушкiнська,14,
Донецька область, Україна, 84600 23.03.2009

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом
звітного періоду, умови та результати цих пропозицій
Протягом звiтного перiоду пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не надходило.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Основнi принципи i методи облiкової полiтики Банку та порядок її практичного
застосування у звiтному роцi визначало "Положення про облiкову полiтику на 2010 рiк ПуАТ
"СЕБ Банк", що затверджено Рiшенням Правлiння Банку № 85.6 вiд 21.12.2009 року.
Складовими облiкової полiтики Банку, крiм вказаного Положення, є iншi внутрiшнi
нормативнi документи Банку, у тому числi банкiвськi продукти, в частинi порядку ведення
бухгалтерського облiку та здiйснення бухгалтерського контролю.
У межах чинного законодавства та нормативно-правових актiв Нацiонального банку
України облiкова полiтика Банку визначає основнi принципи ведення бухгалтерського облiку
та формування статей фiнансової звiтностi, порядок застосування передбачених
законодавством України, нормативними документами НБУ, Нацiональними положеннями
(стандартами) бухгалтерського облiку i рiшеннями керiвних органiв Банку принципiв,
методiв оцiнки активiв, зобов'язань та iнших статей балансу i складання фiнансової звiтностi,
порядок створення та використання резервiв, основнi принципи органiзацiї внутрiшнього,
зокрема бухгалтерського, контролю банкiвських операцiй.
Вiдмiннiсть принципiв Облiкової полiтики банку вiд Мiжнародних стандартiв фiнансової
звiтностi (МСФЗ) обумовлена iснуючими вiдмiнностями вимог i положень, викладених в
нормативних документах Нацiонального банку України вiд вимог МСФЗ та полягають у
застосуваннi протягом 2010 року рiзних пiдходiв при формуваннi резервiв пiд активнi
операцiї Банку (кредити та дебiторська заборгованiсть)
Основними принципами ведення бухгалтерського облiку та складання звiтностi Банку є:
"
повне висвiтлення;
"
превалювання сутностi над формою;
"
автономнiсть;
"
обачнiсть;

безперервнiсть;
нарахування та вiдповiднiсть доходiв i витрат;
послiдовнiсть.
Банк веде бухгалтерський облiк, складає фiнансову звiтнiсть у нацiональнiй валютi
України; операцiї в iноземнiй валютi та банкiвських металах в бухгалтерському облiку
вiдображаються у подвiйнiй оцiнцi - валютi розрахункiв та гривневому еквiвалентi за
офiцiйним валютним курсом; у фiнансовiй звiтностi операцiї в iноземнiй валютi та
банкiвських металах вiдображаються у нацiональнiй валютi України - гривневому
еквiвалентi, розрахованому за офiцiйним курсом на дату складання звiтностi або на дату їх
визнання.
Переоцiнка (перерахунок залишкiв за рахунками в iноземнiй валютi в еквiвалентнi суми в
гривнях за офiцiйним курсом гривнi до iноземних валют) усiх монетарних статей балансу в
iноземнiй валютi здiйснюється пiд час кожної змiни офiцiйного курсу гривнi до iноземних
валют.
Бухгалтерський облiк передбачає процес визнання конкретної статтi балансу - звiту про
фiнансовий стан Банку, основними елементами якого є активи, зобов'язання та власний
капiтал. Вартiсть активiв та зобов'язань Банку встановлюється, виходячи з принципу
обережностi для правильного визначення майнового i фiнансового стану Банку.
Основними оцiнками, що застосовувались пiд час складання фiнансових звiтiв є:
iсторична (первiсна) вартiсть та справедлива (ринкова) вартiсть.
При облiку за первiсною (iсторичною) вартiстю активи визнаються за сумою фактично
сплачених за них коштiв, а зобов'язання - за сумою мобiлiзованих коштiв в обмiн на
зобов'язання.
При облiку за справедливою (ринковою) вартiстю активи визнаються за тiєю сумою
коштiв, яку необхiдно було б сплатити для придбання таких активiв у поточний час, а
зобов'язання - за тiєю сумою коштiв, яка б вимагалася для проведення розрахунку у поточний
час.
Приведення вартостi активiв у вiдповiднiсть iз ринковою здiйснюється шляхом їх переоцiнки.
Пiсля первiсного визнання на кожну наступну дату балансу активи та зобов'язання
облiковуються з використанням наступних методiв оцiнки:
"
за справедливою (ринковою) вартiстю - усi фiнансовi iнструменти та необоротнi
активи, що утримуються для продажу, акцiї та iншi цiннi папери з нефiксованим прибутком,
справедливу вартiсть яких можна достовiрно оцiнити, а також похiднi фiнансовi iнструменти;
"
за первiсною вартiстю (собiвартiстю) з вирахуванням накопиченої амортизацiї та
витрат вiд зменшення корисностi - решта необоротних активiв та фiнансових iнструментiв за
винятком iнструментiв на вимогу, вкладень в асоцiйованi i дочiрнi компанiї, акцiй та iнших
цiнних паперiв з нефiксованим прибутком, справедливу вартiсть яких неможливо достовiрно
оцiнити;
"
за первiсною вартiстю (собiвартiстю) з вирахуванням витрат вiд зменшення
корисностi - активи на вимогу (враховуючи дебiторську заборгованiсть), гудвiл, вкладення в
асоцiйованi i дочiрнi компанiї, акцiї та iншi цiннi паперiв з нефiксованим прибутком,
справедливу вартiсть яких неможливо достовiрно оцiнити;
"
за первiсною вартiстю (собiвартiстю) - грошовi кошти та їх еквiваленти, зобов'язання
на вимогу, решта активiв та зобов'язань (враховуючи кредиторську заборгованiсть)
Банк припиняє визнання активiв в фiнансовому облiку, якщо має мiсце будь-яка iз
наступних подiй:
"
актив продається, погашається, списується (у т.ч. за рахунок створених резервiв) або
продається без збереження всiх ризикiв i винагород володiння ним;
"
строк дiї прав на грошовi потоки вiд фiнансового активу, що визначенi умовами
договору, закiнчується;
"
"
"

"
вiдбувається обмiн активу на новий за суттєво вiдмiнними умовами (разом з
припиненням визнання первiсного активу в облiку визнається новий актив).
Банк припиняє визнання зобов'язань в фiнансовому облiку, якщо має мiсце будь-яка iз
наступних подiй:
"
зобов'язання продається, погашається чи анулюється;
"
строк дiї зобов'язання, визначений умовами договору, закiнчується;
"
вiдбувається обмiн зобов'язання на нове за суттєво вiдмiнними умовами (разом з
припиненням визнання первiсного зобов'язання в облiку визнається
Банк та його установи пiд час визнання та облiку доходiв i витрат в бухгалтерському
облiку застосовують основнi принципи бухгалтерського облiку, зокрема:
"
нарахування та вiдповiднiсть доходiв i витрат ;
"
обачнiсть.
Доходи та витрати за банкiвськими операцiями вiдображаються в бухгалтерському облiку
за принципом нарахування.
Доходи (витрати) за одноразовими послугами визнаються без вiдображення за рахунками
нарахованих доходiв (витрат), якщо кошти отриманi (сплаченi) у звiтному перiодi, у якому
послуги фактично надаються (отримуються).
У разi отримання доходiв авансом, їх облiк ведеться iз застосуванням рахунку "Доходи
майбутнiх перiодiв", або Рахункiв для облiку неамортизованого дисконту за наданими
кредитами; здiйснених авансом витрат - на рахунку "Витрати майбутнiх перiодiв".
Наприкiнцi кожного мiсяця доходи/витрати майбутнiх перiодiв (у сумi, що вiдноситься до
звiтного перiоду) визнаються доходами/ витратами звiтного перiоду. Амортизацiя суми
неамортизованого дисконту за наданими кредитами здiйснюється одночасно з нарахуванням
процентiв з вiдображенням за вiдповiдними рахунками витрат протягом строку використання
кредиту.
Амортизацiю основних засобiв (крiм iнших необоротних матерiальних активiв) банк
нараховує iз застосуванням прямолiнiйного методу, за яким рiчна сума амортизацiї
визначається дiленням вартостi, що амортизується, на строк корисного використання об'єкта
основних засобiв.
ПуАТ "СЕБ Банк" регулярно, наприкiнцi кожного фiнансового року, переглядає методи
нарахування амортизацiї основних засобiв на вiдповiднiсть економiчним вигодам, що очiкує
отримати вiд їх застосування, та вносить вiдповiднi змiни в облiкову полiтику як змiни
облiкової оцiнки.
У разi змiни методу нарахування амортизацiї новий метод застосовується, починаючи з
мiсяця, наступного за тим, у якому вiдбулися змiни. Норми амортизацiї вiдповiдно до нового
методу амортизацiї визначаються виходячи iз залишкової вартостi вiдповiдного об'єкта.
Амортизацiя малоцiнних необоротних матерiальних активiв нараховується в першому
мiсяцi використання об'єктiв в розмiрi 100 процентiв їх вартостi.
Нарахування амортизацiї здiйснюється щомiсяця. Мiсячна сума амортизацiї визначається
дiленням суми амортизацiї за повний рiк корисного використання на 12.
У податковому облiку амортизацiя нараховується щоквартально. До складу валових витрат
амортизацiя вiдноситься щомiсячно у розмiрi 1/3 її квартальної суми.
Запаси матерiальних цiнностей в облiку вiдображаються за первiсною вартiстю, уключаючи
витрати на доставку, податки, збори та iншi обов'язковi платежi (окрiм тих, що згодом
вiдшкодовуються банку).
Запаси матерiальних цiнностей вiдображаються в бухгалтерському облiку за їх первiсною
вартiстю i не переоцiнюються.
Для визначення вартостi одиницi запасiв матерiальних цiнностей (однородних, придбаних за
рiзними цiнами, виданих зi складу в експлуатацiю або для реалiзацiї та оцiнки їх кiнцевих
запасiв) застосовується метод ФIФО - "перше надходження- перший видаток", а для палива

та дизпалива - метод середньозваженої вартостi.
Господарськi матерiали та малоцiннi i швидкозношуванi предмети одразу пiсля їх придбання
передаються в пiдзвiт матерiально-вiдповiдальним особам, та в бухгалтерському облiку
враховуються в розрiзi пiдзвiтних осiб.
Вартiсть товарно-матерiальних цiнностей, переданих в експлуатацiю, вiдображається за
рахунками витрат, а використаних для полiпшення об'єкта основних засобiв, - за рахунками
капiтальних iнвестицiй.
Iнвестицiї в асоцiйованi компанiї вiдображаються на дату балансу за методом участi в
капiталi.
Якщо iнвестор складає консолiдовану фiнансову звiтнiсть, то iнвестицiї в дочiрнi компанiї в
iндивiдуальнiй фiнансовiй звiтностi вiдображаються на дату балансу за їх собiвартiстю.
До iнвестицiй в асоцiйованi та дочiрнi компанiї належать акцiї та iншi цiннi папери з
нефiксованим прибутком емiтентiв, якi вiдповiдають визначенням асоцiйованої або дочiрньої
компанiї банку, за винятком таких цiнних паперiв, що придбанi та/або утримуються
виключно для продажу протягом 12 мiсяцiв з дати придбання.
Здiйсненi iнвестицiї в асоцiйованi та дочiрнi компанiї первiсно оцiнюються та
вiдображаються в бухгалтерському облiку за собiвартiстю. Витрати на операцiї, пов'язанi з
придбанням iнвестицiї, збiльшують суму такої iнвестицiї на дату її придбання.
Iнвестицiї в асоцiйованi компанiї облiковуються за методом участi в капiталi.
За iнвестицiями в дочiрнi компанiї, облiк яких здiйснюється за собiвартiстю з урахуванням
зменшення корисностi, iнвестор складає консолiдовану фiнансову звiтнiсть.
Якщо вартiсть придбання iнвестицiї в асоцiйованi та дочiрнi компанiї перевищує частку
банку-iнвестора в справедливiй вартостi чистих активiв (придбаних iдентифiкованих активiв i
зобов'язань) на дату придбання, то виникає гудвiл. Гудвiл облiковується як складова вартостi
iнвестицiї та оцiнюється за собiвартiстю з урахуванням зменшення корисностi.
Банк має щорiчно здiйснювати перевiрку гудвiлу на зменшення корисностi. Якщо частка
банку в справедливiй вартостi придбаних чистих активiв (придбаних iдентифiкованих активiв
i зобов'язань) перевищує вартiсть придбання iнвестицiї в асоцiйованi та дочiрнi компанiї на
дату придбання, то виникає негативний гудвiл.
За наявностi негативного гудвiлу банк має перевiрити iдентифiкацiю та оцiнку
iдентифiкованих активiв i зобов'язань та оцiнку вартостi придбання. Негативний гудвiл у
повнiй сумi має бути визнаний доходом пiд час первiсного визнання iнвестицiї.
Iнвестицiї в асоцiйованi компанiї можуть бути переведенi в iнвестицiї в дочiрнi компанiї; та
у портфель на продаж.
Iнвестицiї в дочiрнi компанiї можуть бути переведенi в iнвестицiї в асоцiйованi компанiї; та
у портфель на продаж.
Iнвестицiї в асоцiйованi компанiї облiковуються за методом участi в капiталi, починаючи з
останнього дня мiсяця, у якому об'єкт iнвестування вiдповiдає критерiям асоцiйованої
компанiї.
Застосування методу участi в капiталi для облiку фiнансових iнвестицiй припиняється з
останнього дня мiсяця, у якому об'єкт iнвестування не вiдповiдає критерiям асоцiйованої
компанiї.
Балансова вартiсть фiнансових iнвестицiй збiльшується (зменшується) на суму, що є
часткою банку в чистому прибутку (збитку) асоцiйованої компанiї за звiтний перiод, з
включенням цiєї суми до складу доходу (втрат) банку вiд участi в капiталi.
Балансова вартiсть фiнансових iнвестицiй збiльшується (зменшується) на частку банку в
сумi змiни загальної величини власного капiталу емiтента за звiтний перiод (крiм змiн за
рахунок чистого прибутку (збитку) за звiтний перiод) з включенням (виключенням) цiєї суми
до iншого додаткового капiталу банку.
Зменшення балансової вартостi фiнансових iнвестицiй в асоцiйованi компанiї

вiдображається в бухгалтерському облiку лише на суму, що не призводить до вiд'ємного
значення вартостi фiнансових iнвестицiй. Фiнансовi iнвестицiї, що внаслiдок зменшення їх
балансової вартостi досягають нульової вартостi, вiдображаються в бухгалтерському облiку
за нульовою вартiстю.
Якщо надалi об'єкт iнвестування звiтує про чистi прибутки, то банк поновлює в
бухгалтерському облiку фiнансовi iнвестицiї в сумi, що перевищує частку ранiше не визнаних
збиткiв.
Текст аудиторського висновку
Аудиторська фiрма "ПКФ Аудит-фiнанси" провела аудит рiчної фiнансової звiтностi ПуАТ
"СЕБ БАНК" (далi - Банк) за 2010 рiк, яка включає баланс станом на кiнець дня 31 грудня
2010 року, звiт про фiнансовi результати, звiт про рух грошових коштiв та звiт про власний
капiтал за рiк, що закiнчився зазначеною датою, опис важливих аспектiв облiкової полiтики
та iншi пояснювальнi примiтки.
На думку аудиторiв, фiнансова звiтнiсть Банку за 2010 рiк у складi балансу за станом на
кiнець дня 31 грудня 2010 року, звiту про фiнансовi результати, звiту про рух грошових
коштiв та звiту про власний капiтал за рiк, що закiнчився зазначеною датою, опису важливих
аспектiв облiкової полiтики та iнших пояснювальних примiток представляє достовiрно в усiх
суттєвих аспектах фiнансовий стан Банку станом на кiнець дня 31.12.2010 року та його
фiнансовi результати на зазначену дату у вiдповiдностi до нормативних вимог щодо
бухгалтерського облiку та звiтностi в банкiвських установах України.
Не вносячи додаткових застережень до нашого висновку , звертаємо увагу на той факт, що
близько 63% зобов'язань Банку станом на кiнець дня 31.12.2010 року формуються за рахунок
ресурсiв (строковi вклади (депозити) iнших банкiв та кредити, що отриманi вiд iнших банкiв),
якi залученi вiд спорiдненої особи Банку - iноземного банку.
АФ "ПКФ Аудит-фiнанси" здiйснює дiяльнiсть на пiдставi Свiдоцтва про внесення в Реєстр
суб`єктiв аудиторської дiяльностi вiд 26.10.2006 р. № 3886, видане за рiшенням Аудиторської
палати України 26.10.2006 р. №167/3, чинне до 26.10.2011 р.
Свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторiв та аудиторських фiрм, якi можуть проводити
аудиторськi перевiрки фiнансових установ, що здiйснюють дiяльнiсть на ринку цiнних
паперiв № АБ 000952 вiд 20.10.2009 р.
Свiдоцтво про державну реєстрацiю юридичної особи №128060, видане Шевченкiвською
районною в м. Києвi Державною адмiнiстрацiєю вiд 28.09.2006 року за № 1 074 105 0002
019892. Iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ 34619277. Юридична адреса: вул. Прорiзна 19-б,
мiсто Київ, Україна, 01034, Ел. адреса: audit@cyfra.net, тел./факс(044)278-83-13, директор з
аудиту банкiв аудиторської фiрми "ПКФ Аудит-фiнанси" Бiлобловський С.В.- сертифiкат на
право здiйснення аудиту банкiв № 00072, свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторiв банкiв
Нацiонального банку України № 0000037).
Звiт щодо вимог роздiлу II Положення щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi
подаються до Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi
iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку
Виходячи з вимог Роздiлу II Положення щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi
подаються до Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi
iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку (затверджено
рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 19 грудня 2006 р. N
1528) "Пiдготовка аудиторського висновку, що подається до Комiсiї, при розкриттi
iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку" надаємо наш
висновок щодо питань, якi викладенi нижче.
Iнформацiя за видами активiв, якi класифiкованi за ознакою лiквiдностi, розкрита Банком
вiдповiдно до вимог нацiональних (положень) стандартiв бухгалтерського облiку, Iнструкцiї

про порядок складання та оприлюднення фiнансової звiтностi банкiв України (затверджена
Постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 27 грудня 2007 року № 480) та
мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Вiдповiдне розкриття наведено у балансi Банку,
примiтках з 4 по 12 до рiчної фiнансової звiтностi.
Iнформацiя про зобов'язання розкрита Банком вiдповiдно до вимог нацiональних (положень)
стандартiв бухгалтерського облiку, Iнструкцiї про порядок складання та оприлюднення
фiнансової звiтностi банкiв України (затверджена Постановою Правлiння Нацiонального
банку України вiд 27 грудня 2007 року № 480) та мiжнародних стандартiв фiнансової
звiтностi. Вiдповiдне розкриття наведено у балансi Банку, примiтках з 13 по 17 та в 29 до
рiчної фiнансової звiтностi.
Данi статистичної форми №631 "Звiт про структуру активiв та пасивiв за строками" за звiтний
рiк свiдчать про наявнiсть негативних значень розривiв мiж активами та зобов'язаннями у
окремих строкових iнтервалах (а саме в iнтервалах "на вимогу", "вiд 275 днiв до 2 рокiв").
Наведенi данi свiдчать про незбалансованiсть за строками погашення та розмiщення активiв i
зобов'язань Банку. При цьому управлiння строковими розривами Банком здiйснюється в
рамках внутрiшнього нормативного поля на постiйнiй основi шляхом розгляду вiдповiдної
управлiнської звiтностi та прйняття рiшень, спрямованих на забеспечення управлiння
активами та пасивами, оптимального рiвня лiквiдностi та мiнiмiзацiю банкiвських ризикiв. З
огляду на дiяльнiсть Банку та джерела його фондування, наявнi вiд'ємнi розриви вважаються
Банком припустимими та такими, що не несуть загрози для стану лiквiдностi.
Якiсть управлiння активами та пасивами Банку з огляду на поточнi фiнансовi результати
дiяльностi та рiвень кредитних ризикiв, на думку аудиторiв, є такою, що потребує
вдосконалення.
За станом на кiнець дня 31 грудня 2010 року регулятивний капiтал Банку, розрахований у
вiдповiдностi до вимог Iнструкцiї про порядок регулювання дiяльностi банкiв в Українi,
затвердженої Постановою Правлiння НБУ вiд 28 серпня 2001 року №368, з урахуванням
коригуючих проведень, становить 442 921 тис. грн. Капiтал Банку з позицiї стабiльностi є
виваженим.
Виходячи з даних фiнансової звiтностi Банку за 2010 рiк, розмiр капiталу Банку вiдповiдав
нормативним вимогам Нацiонального банку України.
Вартiсть чистих активiв Банку не в повнiй мiрi вiдповiдає вимогам законодавства, зокрема
Статтi 155 "Статутний капiтал акцiонерного товариства" Цивiльного кодексу України та
статтi 32 "Порядок формування статутного капiталу банку" Закону України "Про банки i
банкiвську дiяльнiсть". Так, за станом на звiтну дату вартiсть чистих активiв Банку, як
акцiонерного товариства є меншою, нiж величина статутного капiталу.
Принципи формування фондiв Банку вiдповiдають вимогам чинного законодавства України,
у тому числi вимогами нормативно-правових актiв Нацiонального банку.
Доходнiсть активiв Банку розкрита у Звiтi про фiнансовi результати, примiтках 20 - 24 до
рiчної фiнансової звiтностi. Iнформацiя щодо фiнансового результату дiяльностi розкрита
Банком у Звiтi про фiнансовi результати.
Iнформацiя щодо кiлькiсної оцiнки ризику банкiвських операцiй та операцiй з пов'язаними
сторонами розкрита у примiтках 27 та 31 рiчної фiнансової звiтностi.
Iнформацiя про дiї, якi вiдбувались протягом звiтного року та можуть вплинути на фiнансовогосподарський стан емiтента та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв,
зокрема визначенi частиною першою статтi 41 Закону України "Про цiннi папери та
фондовий ринок", в разi наявностi таких, розкрита у Загальнiй iнформацiї про Банк, що
надана у складi рiчної фiнансової звiтностi за 2010 рiк.
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент,
перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг;

залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні
ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї
діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи
продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку
цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює
діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його
положення на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції
(послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за
основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в
загальному об'ємі постачання
ПуАТ "СЕБ Банк" є унiверсальним банком орiєнтованим, який надає своїм клiєнтам юридичним та фiзичним особам - широкий спектр рiзноманiтних послуг, згiдно з лiцензiєю
Нацiонального банку України № 4 вiд 25 червня 2009 року.
А. Послуги, якi надаються фiзичним особам (населенню).
"
Вiдкриття та ведення рахункiв клiєнтiв - фiзичних осiб в нацiональнiй та iноземнiй
валютi;
"
Випуск та обслуговування мiжнародних платiжних карток VISA, MasterCard, а також
локальних карток Нацiональної Системи Масових Електронних Платежiв (НСМЕП);
"
Iнтернет-банкiнг та телефонний банкiнг;
"
Касове обслуговування клiєнтiв - фiзичних осiб (отримання коштiв, внесення коштiв,
перерахунок готiвки, iнкасацiя, обмiн зношеної валюти);
"
Залучення коштiв фiзичних осiб на депозити;
"
Надання кредитiв фiзичним особам ;
"
Мiсцевi та мiжнароднi перекази з поточного (карткового) рахунку;
"
Безготiвковi грошовi перекази для фiзичних осiб без вiдкриття рахунку;
"
Приймання платежiв готiвкою для перерахування їх на користь юридичних та
фiзичних осiб, в тому числi приймання комунальних платежiв
"
Операцiї на МВРУ за дорученням клiєнтiв (продаж, купiвля iноземної валюти);
"
Купiвля та продаж цiнних паперiв за дорученням клiєнтiв - фiзичних осiб;
"
Розмiщення цiнних паперiв iнших емiтентiв серед фiзичних осiб;
"
Оренда депозитних скриньок;
"
Операцiї з комерцiйними чеками для фiзичних осiб;
"
Обмiннi операцiї з готiвковою валютою;
"
Приватний банкiнг.
Б. Послуги, якi надаються юридичним особам.
"
Вiдкриття та ведення рахункiв клiєнтiв - юридичних осiб в нацiональнiй та iноземнiй
валютi;
"
Надання клiєнтам послуг по системi " Iнтернет банкiнг " з метою передачi
розрахункових документiв за допомогою
"
комп'ютерного зв'язку та отримання клiєнтом вiд банку iнформацiї про їх обробку;
"
Зарплатнi проекти (зарахування грошових коштiв на картковi рахунки працiвникiв
Пiдприємства);
"
Випуск та обслуговування мiжнародних корпоративних платiжних карток Visa
International та MasterCard Worldwide;
"
Операцiї на МВРУ за дорученням клiєнтiв (продаж, купiвля, обмiн iноземної валюти);
"
Мiжбанкiвськi перекази та мiжнароднi розрахунки клiєнтiв - юридичних осiб;
"
Касове обслуговування клiєнтiв - юридичних осiб (отримання коштiв, внесення
коштiв, перерахунок готiвки, iнкасацiя, обмiн зношеної валюти);
"
Залучення коштiв юридичних осiб на депозити;

"
Банкнотнi операцiї (видача готiвкової валюти на вiдрядження з рахунка в ПуАТ "СЕБ
Банк" та продаж готiвкової валюти на вiдрядження);
"
Конвертацiя безготiвкової нацiональної валюти в готiвкову iноземну валюту для
отримання коштiв на вiдрядження;
"
Надання кредитiв та вiдкриття кредитних лiнiй
"
Операцiї з документарними акредитивами;
"
Операцiї з банкiвськими гарантiями;
"
Операцiї з чеками (iнкасо, купiвля, продаж);
"
Здiйснення лiзингових операцiй;
"
Проведення факторингових операцiй;
"
Розмiщення цiнних паперiв iнших емiтентiв (в т.ч. ведення реєстру власникiв цiнних
паперiв; нарахування та виплата дивiдендiв по акцiях або вiдсоткiв по облiгацiях; розмiщення
цiнних паперiв серед клiєнтiв банку та iнших юридичних осiб).
"
Купiвля та продаж цiнних паперiв за дорученням клiєнтiв - юридичних осiб.
"
Депозитарнi послуги.
На сьогоднi Банк є членом трьох платiжних систем: Visa International, MasterCardWirldwide,
НСМЕП. Банк пропонує своїм клiєнтам наступнi карточнi продукти:
"
Дебетна карта - депозитна карта, приватна карта, пенсiйна карта, соцiальна карта
"
Зарплатний проект
"
Корпоративна карта
"
Овердрафт в рамках роботи з зарплатним проектом
"
Еквайрiнг
Крiм того, ПуАТ "СЕБ Банк", вiдповiдно до чинного законодавства i на пiдставi вiдповiдних
лiцензiй Державної Комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, може здiйснювати
депозитарну дiяльнiсть зберiгача та професiйну дiяльнiсть на фондовому ринку з торгiвлi
цiнними паперами: брокерську та дилерську дiяльнiсть.
Протягом 2010 року Банк постiйно удосконалював та приводив у вiдповiднiсть до вимог
бiзнесу, змiни у кон'юктурi ринку банкiвських послуг.
Розвиток системи управлiння ризиками у ПуАТ "СЕБ Банк" є iстотним елементом
формування загальної бiзнесової стратегiї Банку. Управлiння ризиком покликане забезпечити
оптимальне для Банку спiввiдношення прибутку i ризику.
Система управлiння ризиками в Банку, направлена на здiйснення наступних заходiв:
"
Iдентифiкацiя ризикiв;
"
Аналiз i оцiнка ризикiв;
"
Розробка стратегiї i тактики управлiння ризиками;
"
Розробка i здiйснення конкретних процедур управлiння ризиками.
В процесi iдентифiкацiї ризикiв у Банку здiйснюється постiйне i систематичне виявлення
джерел ризикiв, визначення причин та класифiкацiя останнiх.
У процесi розрахунку й оцiнки ризикiв визначається можливiсть виникнення i розмiр втрат,
здiйснюється якiсна i кiлькiсна оцiнка рiвня ризику.
Залежно вiд результатiв iдентифiкацiї й аналiзу ризикiв приймаються вiдповiднi рiшення:
прийняття, вiдхилення, зменшення, оптимiзацiя, розподiл або передача ризикiв.
Управлiння кредитними ризиками здiйснюється:
1. Через систему лiмiтiв прийняття кредитних рiшень. Питання виноситься на той чи iнший
комiтет в залежностi вiд лiмiту, що затверджується на групу пов'язаних позичальникiв.
Протягом 2010 року структура кредитних комiтетiв та лiмiти прийняття рiшень не
змiнювались вiдповiдно до актуальних потреб та станом на 1 сiчня 2011 дiяв наступний
розподiл:
Кредитнi комiтети територiальних управлiнь, вiддiлень - лiмiти до 0,3 млн. грн.;
Кредитнi комiтети Регiональних департаментiв - лiмiти до 0,75 млн. грн.;

Малий кредитний комiтет Банку - до екв. 1 млн. дол. США.;
Кредитний комiтет - до екв. 5 млн. дол. США. для фiзичних та юридичних осiб, а також для
небанкiвських фiнансових iнститутiв та до 10 млн. грн. по рiшеннях, пов'язаних з вiдкриттям
лiмiтiв для українських банкiв;
Правлiння Банку - всi рiшення, що перевищують 10% регулятивного капiталу Банку.
В окремих випадках кредитнi рiшення пiдлягають затвердженню на рiвнi SEB Групи.
2. Iснує дiєва система монiторингу кредитних лiмiтiв шляхом їх переглядiв - раз на пiвроку
(або частiше, за рiшенням кредитного комiтету) проводиться процедура перевiрки виконання
умов договорiв кредитних, застави, поруки, змiни фiнансового стану, бiзнесу клiєнта, iнших
чинникiв та перегляду лiмiту на кредитному комiтетi, в разi необхiдностi приймається
рiшення щодо певних дiй по вiдношенню до позичальника.
3. Банком здiйснюється щомiсячний розрахунок резервiв для адекватного вiдображення в
облiку якостi кредитного портфелю за методикою, що вiдповiдає Положенню НБУ "Про
порядок формування i використання резерву для вiдшкодування можливих втрат за
кредитними операцiями комерцiйних банкiв" (№ 279 зi змiнами та доповненнями). Протягом
2010 року сума резерву пiд кредитну заборгованiсть формувалася в повному обсязi
вiдповiдно до класифiкацiї кредитного портфелю банку та станом на 01.01.2011 становила
590 217 тис.грн. (враховуючи за операцiями на мiжбанкiвському ринку).
4. Протягом 2010 року Банком пiдтримувались у актуальному станi та вдосконалювались
внутрiшнi нормативнi документи з метою швидкого реагування на змiни економiчного
середовища, а також проводились семiнари та тренiнги для фахiвцiв з метою пiдвищення їх
професiоналiзму - як запоруки ефективностi iснуючих систем управлiння ризиками.
У Банку розробленi та впровадженi процедури контролю та управлiння ризиком лiквiдностi,
ринковим, портфельним кредитним та операцiйним ризиками за всiма операцiями Банку,
проводиться жорстка лiмiтна полiтика. Система лiмiтiв i нормативiв, встановлених у Банку,
ефективно обмежує ризики без значного зниження гнучкостi фiнансової полiтики.
Спецiалiстами Банку розроблена i постiйно удосконалюється методологiя оцiнки, контролю й
управлiння ризиками. Детальний аналiз методiв управлiння ризиками дозволяє приймати
найбiльш ефективнi рiшення за рiзноманiтними напрямками дiяльностi Банку в ринкових
умовах шляхом вибору прийнятих i обґрунтованих методiв управлiння ризиками.
Ефективнiсть розроблених i впроваджених Банком методик пiдтверджується можливiстю
завчасно виявити i кiлькiсно вимiрювати позицiї Банку у випадку виникнення
непередбачених ситуацiй на ринку.
З метою зниження рiвня ризикiв на дiяльнiсть ПуАТ "СЕБ Банк" у Банку створена
комплексна система управлiння ризиками. Розгляд ризикiв у комплексi дозволяє управляти
активами i пасивами, знижуючи при цьому рiвень впливу ризикiв. Дана система управлiння
ризиками мiстить в собi всi етапи i заходи фiнансової дiяльностi Банку, дозволяє
прогнозувати початок ризикової подiї та вживати заходи щодо зниження її ступеня.
Органiзацiйна структура ПуАТ "СЕБ Банк" максимально сприяє контролю полiтики з
управлiння ризиками.
Процес контролюють колегiальнi органи Банку: Правлiння Банку, Комiтет з управлiння
активами та пасивами, Кредитний комiтет, Український комiтет з питань пiдвищеного
кредитного ризику, Комiтет iз затвердження нових продуктiв, Комiтет з операцiйних ризикiв;
та структурнi пiдроздiли: Департамент контролю ризикiв, Кредитний департамент,
Департамент спецiальних активiв та Операцiйний департамент. Загальну стратегiю i полiтику
визначає Правлiння банку.
Управлiння ризиком лiквiдностi здiйснюється на основi Полiтики управлiння та контролю
ризику лiквiдностi та Положення про управлiння ризиком лiквiдностi (затвердженi
Рiшеннями Правлiння вiд 07.04.2010. та 24.03.2010 вiдповiдно).Основнi методи управлiння
активами та пасивами Банку визначаються Положенням з управлiння активами та пасивами

(затверджене Рiшенням Правлiння вiд 13.10.2010).
Оцiнка ризику лiквiдностi проводиться на основi аналiзу iнтервальних та кумулятивних
розривiв мiж активами та зобов'язаннями банку у розрiзi часових промiжкiв згiдно
регулятивних вимог Нацiонального банку України та методики сценарного моделювання
лiквiдностi, що застосовується Групою SEB.
Контроль за величиною ризику лiквiдностi здiйснюється шляхом встановлення лiмiтiв на
iнтервальнi та кумулятивнi розриви лiквiдностi на часовому горизонтi до одного року.
Рiшення щодо даних лiмiтiв приймаються Комiтетом з управлiння активами та пасивами
Банку.
До групи ринкових ризикiв входять валютний, процентний та цiновий ризики.
Управлiння ринковим ризиком здiйснюється на основi Полiтики з управлiння ринковими
ризиками (затверджена Рiшенням Правлiння вiд 19.05.2010) та Iнструкцiї з вимiрювання
ринкового ризику (затверджена Рiшенням Правлiння вiд 19.05.2010).
Контроль за величиною валютного ризику здiйснюється шляхом встановлення
внутрiшнього лiмiту, що обмежує максимальний розмiр загальної вiдкритої позицiї банку та
лiмiтiв, що обмежують максимальний розмiр вiдкритих позицiй у окремих валютах.
Оцiнка процентного ризику здiйснюється шляхом розрахунку мультивалютної кривої
доходностi на 1 процентний пункт (показник Дельта-1%), чутливостi чистого процентного
потоку до змiни вiдсоткової ставки у часовому горизонтi один рiк, а також шляхом
розрахунку процентної маржi та процентного спреду.
Контроль цiнового ризику здiйснюється шляхом встановлення обмежень на максимальний
розмiр портфеля державних цiнних паперiв.
Головним засобом щодо запобiгання надмiрного ринкового ризику залишалася
диверсифiкацiя портфелю цiнних паперiв з метою запобiгання їх знецiненню. Протягом
звiтного року банк здiйснював перегляд на зменшення корисностi цiнних паперiв, в
залежностi вiд того до якою портфеля вiднесено цiннi папери, згiдно "Положення про
порядок формування резерву пiд операцiї банкiв України з цiнними паперами",
затвердженого постановою Правлiння НБУ вiд 02.02.2007 №31, та сформував резерв, який
станом на 01.01.2011 року склав 641 тис. грн.
Комплексною мiрою експозицiї Банку до ринкових ризикiв є показник вартостi пiд ризиком
(Value-at-Risk, VaR), що розраховується за iсторичним та параметричним (дельта-гамма
методами) окремо для банкiвської та торгiвельної книг. Розрахунок суми ризику
здiйснюється щоденно у системi ARMS (Algorithmica Risk Measurement System) Пiдроздiлом
контролю ринкових ризикiв Групи SEB (вiдповiдно до угоди про аутсорсинг вiд 29.04.2010)
на основi щомiсячної iнформацiї, що готується Департаментом контролю ризикiв ПуАТ "СЕБ
Банк". Банком також застосовується стрес-тестування ринкових ризикiв та ризику лiквiдностi
за worst case сценарiями "Аргентина-2002" та "Україна-2008", що виносяться на розгляд
КУАП Банку.
В Банку дiє пiдроздiл контролю операцiйних ризикiв у складi Департаменту контролю
ризикiв. При цьому застосовуються наступнi iнструменти управлiння операцiйним ризиком:
1) призначення вiдповiдальних за операцiйнi ризики спiвробiтникiв у кожному пiдроздiлi
банку, 2) управлiння неперервнiстю дiяльностi банку, 3) система звiтування та обробки
iнцидентiв, 4) процес затвердження нових продуктiв, 5) самооцiнка операцiйного ризику /
ризику неавторизованого трейдингу та впровадження планiв заходiв за їх пiдсумками, 6)
системи ключових ризик-iндикаторiв, 7) системи внутрiшнiх контролiв (використання двох
останнiх iнструментiв наразi є рекомендованим).
Координацiя всiх дiй у Банку у разi настання надзвичайної ситуацiї здiйснюється Комiтет з
антикризового управлiння. Комiтет очолює всi дiї у разi настання надзвичайної ситуацiї та
вiдповiдає за подолання наслiдкiв таких ситуацiй, а також за повернення Банку до
нормального робочого процесу у якомога коротший час. Склад Комiтету призначається

рiшенням Правлiння Банку.
У Банку створено Комiтет з операцiйних ризикiв, метою дiяльностi якого є винесення
пропозицiй з оптимального управлiння операцiйними ризиками, з мiнiмiзацiї фiнансових
втрат Банку, продовження обслуговування клiєнтiв i учасникiв ринку, захисту працiвникiв та
клiєнтiв вiд наслiдкiв надзвичайної ситуацiї, захисту репутацiї Банку, пiдтримки позицiї на
ринку та спроможностi виконувати вимоги законодавства України, у тому числi нормативноправових актiв Нацiонального банку України
З метою покращення ефективностi контролю та управлiння операцiйними ризиками банк
використовує досвiд SEB AB. Банк фiксує та веде статистику iнцидентiв операцiйного ризику
та результатiв проведення самооцiнки операцiйного ризику в системi ORMIS (operational risk
management information system). Система LDPRS ( living disaster recovery planning system)
дозволяє розробляти плани неперервностi бiзнесу структурними пiдроздiлами Банку та
компонувати їх в єдиний. Процес затвердження нових продуктiв та послуг знаходить своє
вiдображення та вiдслiдковується у автоматизованiй системi NAMIS (New activity
management information system).
Пiдроздiлами Банку спiльно з Департаментом контролю ризикiв кожнi проводиться оцiнка
якостi використання iнструментарiю управлiння операцiйними ризиками з метою контролю
дотримання вимог полiтик та iнструкцiй Банку у сферi управлiння операцiйним ризиком та
покращення якостi управлiння операцiйними ризиками.
Протягом 2010 року, СЕБ Банк активно здiйснював дилерськi операцiї з цiнними паперами.
Здiйснення дилерських операцiй з цiнними паперами в ПуАТ "СЕБ Банк" вiдбувається в
межах лiмiтiв, встановлених Комiтетом з управлiння активами i пасивами.
Головною метою дилерських операцiй було управлiння лiквiднiстю та отримання банком
прибутку. Основними об'єктами iнвестування були державнi цiннi папери - облiгацiї
внутрiшнього державного займу та депозитнi сертифiкати НБУ.
Станом на 01 сiчня 2011 року, балансова вартiсть державних цiнних паперiв, що знаходились
в портфелi банку складала 296 955 тис. грн. проти 5 857 тис. грн. станом на 01 сiчня 2010
року.
Рiк
Обсяг укладених угод, тис. грн. Отриманий прибуток, тис. грн.
2009
628 058
11 639
2010
2 312 893
9 469
Незважаючи на збiльшення в 2010 роцi обсягу укладених угод з цiнними паперами на
користь банку в 3,68 рази порiвняно з 2009 роком, було зафiксовано зменшення прибутку вiд
даного виду iнвестицiй на 18,64%. Це пояснюється досить значним зниженням в 2010 роцi у
порiвняннi з 2009 роком ринкових вiдсоткових ставок на зазначенi вище фiнансовi
iнструменти.
В якостi андеррайтера, ПуАТ "СЕБ Банк" в 2010 роцi надавав послуги з розмiщення цiнних
паперiв, а саме з розмiщення цiнних паперiв iнститутiв спiльного iнвестування (IСI). В 2010
роцi банком було розмiщено iнвестицiйних сертифiкатiв, що були емiтованi IСI на загальну
суму 956,6 тис. грн. Послуги андерайтера з розмiщення облiгацiй в 2010 роцi банком не
надавались.
Брокерськi послуги надаються клiєнтам банку надаються на пiдставi укладеного договору
на брокерське обслуговування (у разi обслуговування клiєнта протягом певного термiну) та
договору доручення або комiсiї (у разi виконання разового замовлення клiєнта).
Банк здiйснює брокерськi операцiї зi всiма видами цiнних паперiв, обiг яких здiйснюється на
територiї України.
ПуАТ "СЕБ Банк" здiйснює брокерськi операцiї з цiнними паперами на первинному i
вторинному, бiржовому (ПрАТ "Фондова бiржа ПФТС" та ПАТ "Українська бiржа") i
позабiржовому ринках.
Клiєнтами банку є фiзичнi i юридичнi особи, резиденти та нерезиденти України.

У 2010 роцi Зберiгач значно збiльшив клiєнтську базу, переважним чином за рахунок
обслуговування фiзичних осiб-iнвесторiв iнвестицiйних фондiв, якi знаходяться пiд
управлiнням ТОВ "КУА "СЕБ Ессет Менеджмент Україна". Протягом 2010 року було
вiдкрито 420 рахункiв у цiнних паперах, проведено 3 611 облiкових та 20664 iнформацiйних
операцiй, серед яких 903 облiкових реєстри.
У 2010 роцi основними операцiями, що проводилися Зберiгачем, були операцiї зарахування
та списання цiнних паперiв по угодам, укладеним клiєнтами резидентами та нерезидентами
на позабiржовому ринку. Крiм цього, Зберiгач розпочав обслуговування операцiй
поставки/одержання цiнних паперiв проти оплати по угодам, укладеним депонентами на
органiзацiйно оформленому ринку цiнних паперiв, а саме, ВАТ "Українська бiржа". Значну
кiлькiсть операцiй зарахування та списання було проведено по рахункам власникiв
iнвестицiйних сертифiкатiв фондiв ТОВ "КУА "СЕБ Ессет Менеджмент Україна".
Протягом 2010 року було укладено 2 договори з емiтентами цiнних паперiв щодо вiдкриття
рахункiв в цiнних паперах власникам у процесi дематерiалiзацiї акцiй.
Протягом 2010 року Зберiгач продовжував надавати послуги щодо обслуговування активiв
iнститутiв спiльного iнвестування - пайових iнвестицiйних фондiв (ПIФ) та недержавних
пенсiйних фондiв. Станом на кiнець 2010 року Зберiгач обслуговував 5 iнститутiв спiльного
iнвестування та 6 недержавних пенсiйних фондiв.
Станом на 01.01.2011р. в депозитарному облiку було вiдображено 69 374 977 869 штук
корпоративних цiнних паперiв загальною номiнальною вартiстю 1 380 436 579,23 грн., що
значно перевищило аналогiчний показник за станом на 01.01.2010 р.
Станом на 01.01.2010 Станом на 01.01.2011 Зростання на%
Кiлькiсть облiкових операцiй
1 396
3611
158,7
Кiлькiсть корпоративних цiнних
паперiв в депозитарному облiку (шт.) 36 960 722 914
69 374 977 869
87,7
Загальна номiнальна вартiсть
корпоративних цiнних паперiв (грн.) 867 026 076,50
1 380 436 579,23
59,2
Станом на 01.01.2011 року Зберiгач обслуговує 1280 рахункiв у цiнних паперах (117
юридичних та 1091 фiзичних осiб резидентiв, 52 юридичних та 20 фiзичних осiб
нерезидентiв).
Загальна кiлькiсть державних цiнних паперiв, що знаходяться на облiку станом на
01.01.2011р., складає 124 438 штук, загальною номiнальною вартiстю 124 438 000,00грн., у
т.ч. 100 000 000,00грн. - в портфелi банку, 24 438 000,00грн. - належать депонентамюридичним особам та iнститутам спiльного iнвестування.
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо
підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його
господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання
або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування
В 2007 роцi Група SEB, яка є основним акцiонером ПуАТ "СЕБ Банк" (на 01 липня 2008
року частка Групи SEB в статутному капiталi ПуАТ "СЕБ Банк" становила 99,779%)
придбала акцiї АБ "Факторiал-Банк". Станом на 01 липня 2008 року частка Групи SEB в
статутному капiталi АБ "Факторiал-Банк" склала 98.7612%. Спостережними радами ПуАТ
"СЕБ Банк" та АБ "Факторiал-Банк" було прийнято рiшення щодо реорганiзацiї АБ
"Факторiал-Банк" шляхом приєднання останнього до ПуАТ "СЕБ Банк" на правах
безбалансового вiддiлення (протокол № 3 вiд 25 лютого 2008 року ВАТ "СЕБ Банк" та
протокол № 1 вiд 21 лютого 2008 року АБ "Факторiал-Банк"). На загальних зборах вiд 23
березня 2009 року ( Протокол №47) було затверджено результати приєднання до ПуАТ "СЕБ
Банк" АБ "Факторiал-Банк" на правах безбалансового вiддiлення внаслiдок реорганiзацiї
останнього, затверджено зведений баланс, збiльшення статутного капiталу за результатом

приєднання АБ "Факторiал-Банк" та змiни до Статуту ПуАТ "СЕБ Банк".
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні
правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання
обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того,
необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні
активів підприємства, інформацію щодо планів капітального будівництва, розширення
або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків,
в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та
закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її
завершення
Всього на балансi ПуАТ "СЕБ Банк" станом на 01.01.2011 року облiковується основних
засобiв та нематерiальних активiв (за мiнусом зносу) на суму 408123 тис. гривень. З них:
будiвлi
378 744 тис. грн.;
машини та обладнання
12 958 тис. грн.;
меблi на iнше офiсне обладнання
3 892 тис. грн.;
транспортнi засоби
846 тис. грн.;
iншi основнi засоби
6 591 тис. грн.;
Нематерiальнi активи
5 092 тис. грн..
Оцiнка об'єктiв нерухомостi на 01/12/2010 р. була проведена незалежним оцiнювачем
Харкiвською товарною бiржею, що має вiдповiдну професiйну квалiфiкацiю i недавнiй досвiд
оцiнки аналогiчних об'єктiв на територiї України. Харкiвська товарна Бiржа зареєстрована
16.07.1992 г.
Право проведення незалежної оцiнки забезпечено :
"
сертифiкатом суб'єкта оцiнної дiяльностi, що дiє в даний час № 6043/07 вiд 29.08.2007
г. по направлення оцiночної дiяльностi (1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.7., 2.1., 2.2.);
"
лiцензiєю на право проведення землеоцiночних робiт, виданою Державним агентством
земельних ресурсiв України, серiя АВ № 390551 вiд 07.03.2008 року, термiном на 5 рокiв.
Для визначення справедливої вартостi нерухомостi використовували слiдуючi пiдходи до
оцiнки:
Порiвняльний пiдхiд (метод коригування вартостi подiбного майна)
Прибутковий пiдхiд (метод прямої капiталiзацiї доходу)
За результатами незалежної оцiнки, було визнано, що справедлива вартiсть об'єктiв
нерухомостi вiдрiзняється вiд їх залишкової вартостi не бiльш нiж на 15%, тому у фiнансовiй
звiтностi за 2010 не виконувалась переоцiнка об'єктiв нерухомостi.
Основних засобiв, щодо яких є передбаченi чинним законодавством обмеження володiння,
користування та розпорядження, немає;
Основних засобiв, оформлених у заставу, немає;
Первiсна вартiсть основних засобiв, що тимчасово не використовуються ,вiдсутня.
Основнi засоби, що вилученi з експлуатацiї для продажу, немає;
Первiсна вартiсть активiв, що повнiстю амортизованi , але працюють складає - 2 650 тис. грн.
, в т.ч.:
машини та обладнання - 384 тис. грн.,
iншi основнi засоби - 2 266 тис.грн..
Нематерiальних активiв, щодо яких є обмеження права власностi, немає;
Нематерiальних активiв, оформлених у заставу, немає;
Створених нематерiальних активiв немає;
Сума нематерiальних активiв , що повнiстю амортизованi , але працюють складає - 4 910
тис.грн , в т.ч.:
Програмне забезпечення - 4 636 тис. грн.,

Iншi нематерiальнi активи - 274 тис. грн.
У 2010 не виконувалась переоцiнка об'єктiв нерухомостi у зв'язку з тим, що справедлива
вартiсть об'єктiв нерухомостi суттєво не вiдрiзняється вiд їх залишкової вартостi.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від
законодавчих або економічних обмежень
Свiтова фiнансова криза набула масштабного характеру i стала серйозним викликом для
багатьох країн свiту, в тому числi й для України. Негативнi подiї на свiтових ринках суттєво
вплинули i на економiку та фiнансовий сектор України. Однiєю з найважливiших причин
розгортання фiнансово-економiчної нестабiльностi в Українi слiд вважати стрiмке зниження
попиту на продукцiю експортно-орiєнтованих галузей, зокрема металургiйної, що вiдчутно
вплинуло на показники дiяльностi пiдприємств реального сектору економiки. Стрiмке
зниження попиту на експортну продукцiю значною мiрою зумовило скорочення обсягiв
промислового виробництва. Рiзко зменшився попит на продукцiю українських пiдприємств,
для них закрилися зовнiшнi ринки фiнансування. Основною проблемою для банкiвської
системи України стало зниження обсягу фондування, обумовлене значним вiдтоком
клiєнтських ресурсiв i обмеженням доступу до мiжнародних ринкiв капiталу. Через
посилення свiтової фiнансової кризи та дисбаланс в системi макроекономiчних показникiв i
загальної стратегiї розвитку економiки України. Вiдбулося помiтне зниження рiвня
лiквiдностi, погiршення якостi активiв i загрози банкрутства деяких українських банкiв та
пiдприємств.
У 2010 роцi економiка України не змогла наверстати передкризовi показники, але потроху
до них наближається. Пожвавлення свiтового попиту на метал дозволило зрушити з мiсця
локомотив української промисловостi - гiрничо-металургiйний комплекс. Як наслiдок, 2010
року ВВП в Українi зрiс майже на 4%, тодi як 2009 року вiн упав на 15%.Основнi ринки не
показали нi стабiльностi, нi падiння. Українська економiка залежить не так вiд влади чи
полiтики, як вiд свiтової кон'юнктури. Будiвельники найбiльше постраждали вiд кризи, тому
радi вже тому, що 2010 року хоча б загальмувалося падiння. Якщо у 2009 роцi галузь
"стиснулася" удвiчi, то зараз - лише на 10%. Однак наближення "Євро-2012" i заявлене
урядом спрощення процедур має оживити будiвництво, сподiваються учасники.
Аграрний сектор хоч i не мав значних успiхiв у 2010 роцi, але очiкує їх у 2011 роцi. В
останньому сезонi селяни зiткнулися з весняними заморозками i лiтньою спекою, внаслiдок
чого пропала значна частина врожаю. Крiм того, влада вперто не повертала ПДВ та
обмежувала експорт зерна.
З iншого боку, зростання свiтових цiн на продукти активiзує iнвестицiї у сектор. Вiдтак
з'являються новi види дiяльностi, що дає пiдстави для оптимiзму. Україна має великий
потенцiал, що стимулюватиме iнвестицiї у сектор.
Рiвень доларизацiї економiки України знизився в 2010 году на 2,55 процентного з 31, 68
вiдсоткiв на початок 2010 року до 29,13%, згiдно з даними Нацiонального банку України
(НБУ). Але рiвень доларизацiї залишається на високому рiвнi, що в свою чергу збiльшує
ризики для курсу гривнi та iз-за цього погiршується якiсть активiв банкiв.
Iнфляцiя в Українi за 12 мiсяцiв 2010 року при зрiвняннi з анологiчним перiодом 2009 року
складає 9,4%. Про це надали iнформацiю Державна служба статистики України.
Зовнiшнiми факторами, якi вплинули на рентабельнiсть роботи ПуАТ "СЕБ Банк" це:
рiвень iнфляцiї в країнi;
"
обсяг маси готiвкових грошових коштiв, якi випущенi на ринку;
"
параметри державного бюджету на рiк;
"
макроекономiчна та полiтична стабiльнiсть;
"
iнвестицiйна та дiлова активнiсть;
"
та iншi.

Щодо операцiй купiвлi-продажу валюти в 2010 роцi, даний вид накопичування грошей та
хеджування населення вiд росту курсу притягувала особливу увагу громадськостi через
продовження фiнансово-економiчної кризи та вiдповiдний посилений контроль зi сторони
регулятора банкiвської системи. Акцентуючи увагу на якiсному обслуговуваннi клiєнтiв та
швидко сприйнявши нововведення НБУ, Банку вдалося створити необхiднi умови для
задоволення потреб клiєнтiв в купiвлi або продажi валюти, загальний обсяг купiвлi/продажу
валюти в еквiвалентi склав понад 6 000 млн. грн. на рiк, тобто в середньому близько 500 млн.
грн. в мiсяць.
Завдяки активним операцiям з розмiщення ресурсiв Банку вдалося збiльшити рiвень
процентних доходiв. Проводячи активну та зважену кредитну полiтику на мiжбанкiвському
ринку, вдалося створити кредитний портфель з незначним рiвнем ризику. Основу
мiжбанкiвських кредитiв склали кредити овернайт.
Структура процентних витрат за користування коштами Банкiв для ПуАТ СЕБ Банк має
наступний вигляд - 98% витрат були за користування коштами SEB AB, 2% - залучення на
внутрiшньому ринку.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і
компенсацій за порушення законодавства
Загальна сума штрафних санкцiй сплачених на протязi 2010 року склала 32977,86 грн.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками
фахівців емітента
Дiяльнiсть банку протягом 2010 року здiйснювалася за умови постiйного контролю з боку
керiвництва та вiдповiдальних працiвникiв банку щодо дотримання встановлених
економiчних нормативiв та вимог чинного законодавства i нормативних актiв НБУ щодо
здiйснення банкiвських операцiй та послуг. Запланованi заходи давали змогу банку
пiдтримувати лiквiднiсть балансу, а також забезпечили в цiлому достатнiй рiвень
платоспроможностi, розмiру валютної позицiї та iнших нормативних показникiв,
встановлених НБУ.
Платоспроможнiсть Банку є одним iз найважливiших показникiв, що вiдображають рiвень
захисту коштiв вкладникiв та кредиторiв Банку вiд можливих втрат. Рiвень
платоспроможностi Банку, як i в попереднi роки, перевищував розмiри нормативiв
встановлених НБУ.
При нормативному рiвнi 10% фактичний показник спiввiдношення регулятивного капiталу
до сумарних активiв i певних позабалансових iнструментiв, зменшених на суму створених
вiдповiдних резервiв за активними операцiями та на суму забезпечення кредиту безумовним
зобов'язанням або грошовим покриттям у виглядi застави майнових прав i зважених за
ступенем кредитного ризику характеризуються такими даними за 2010 рiк (помiсячно):
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
15,17 27,86 25,91 18,38 18,11 16,98 21,27 23,14 19,97 19,63 21,11 19,92
При нормативному рiвнi 9% фактичний показник спiввiдношення регулятивного капiталу до
сукупних активiв складав у 2010 роцi помiсячно:
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
9,73 15,10 15,99 10,90 10,92 10,33 12,73 13,96 12,01 11,61 12,31 12,46
Протягом звiтного року Банк дотримувався всiх обов'язкових економiчних нормативiв,
встановлених НБУi не мав заборгованостi по платежах до бюджету чи виконанню iнших
розрахункiв, до Банку не застосовувались санкцiї з боку НБУ щодо припинення окремих
видiв банкiвських операцiй.
ПуАТ "СЕБ Банк" також не мав обмеження щодо володiння активами.

Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на
кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання
цих договорів
Укладених, але не виконаних договорiв немає.
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення
виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які
можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
Бачення ПуАТ "СЕБ Банку" - найкращий нацiональний банк для клiєнтiв, заснований на
довготривалих вiдносинах з клiєнтами, компетенцiї керiвництва банку та персоналу та
засадах використання провiдних технологiй, що задовольняють потреби клiєнтiв в
оперативному та якiсному отриманнi банкiвських послуг, якi надаються банком.
ПуАТ "СЕБ Банк" прагне:
Бути максимально ефективним та клiєнтоорiєнтованим, що дозволить вдало конкурувати з
бiльшими банками.
Пропонувати клiєнтам повний спектр банкiвських продуктiв.
Основна мета ПуАТ "СЕБ Банк" - задовольнити очiкування клiєнтiв, запропонувати їм
вiдповiднi продукти й послуги. Клiєнт завжди повинен вiдчувати, що йому буде
запропоновано iндивiдуальний пiдхiд й максимальну увагу з боку банку, незалежно вiд того,
як вiн потрапив до нас - через вiддiлення, контакт-центр або Iнтернет.
Наша мета - пропонувати такi банкiвськi продукти та послуги, що збагачують наших клiєнтiв
та дозволяють банку розвиватися спiльно з ними, створювати культуру, що буде сприяти
зростанню професiйного рiвня та командного духу персоналу, досягати результату та
примножувати капiтал наших акцiонерiв, приймати активну участь у життi суспiльства та
сприяти його процвiтанню.
Банк впроваджує наступну стратегiю розвитку:
"
визначає прiоритетним розвиток корпоративного бiзнесу;
"
пiдвищує якiсть обслуговування клiєнтiв;
"
прiоритет розвитку корпоративного бiзнесу в частинi залучення ресурсної бази,
нарощування комiсiйних доходiв та доходiв вiд валютних операцiй;
"
оптимiзує витрати банку шляхом зменшення вiдсоткiв по депозитам, закриттям
вiддiлень, та зменшенням iнших адмiнiстративних витрат;
"
активно веде роботу з позичальниками, що до зменшення простроченої
заборгованостi;
"
вдосконалює використовує IТ-технологiї для надання нових банкiвських послуг.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на
дослідження та розробку за звітний рік
У 2010 роцi було розроблено та впроваджено новi продукти та процеси клiєнтам Банку:
"
процес реструктуризацiї кредитiв
"
продукт "Авалювання податкових векселiв"
"
продукт "Замiна позичальник по кредитному договору"
"
продукт "Банкiвська гарантiя"
"
продукт "Безвiдкличний документарний акредитив"
Оновленi та вдосконаленi продукти та процеси.
У 2010 роцi були оновленi та вдосконаленi наступнi документи:
"
Процес розмiщення/продажу та викупу цiнних паперiв СЕБ фондiв (вiдкритих)
фiзичним та юридичним особам
"
Процес обслуговування операцiй купiвлi/продажу безготiвкової iноземної валюти

клiєнтами банку
"
Процес здiйснення грошових переказiв фiзичними особами за системами грошових
переказiв
"
Процес надання та обслуговування банкiвської гарантiї
"
Процес здiйснення операцiй з документарними акредитивами
"
Процес кредитування та адмiнiстрування кредитiв фiзичних осiб
"
Процес кредитування та адмiнiстрування кредитiв юридичних осiб
"
Продукт "Iпотечний кредит"
"
Продукт "Кредит на купiвлю нового автотранспорту через автосалони"
"
Продукт "Споживчий кредит (пiд заставу нерухомостi)"
Також було переглянуто та вдосконалено:
"
Стандартнi тарифи для приватних клiєнтiв та суб'єктiв господарювання
"
Тарифнi пакети для суб'єктiв господарювання
"
Сегментацiю приватних клiєнтiв та суб'єктiв господарювання
"
Процентнi ставки та механiзм цiноутворення по кредитам фiзичних осiб
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні
підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони,
зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа,
поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається
1.Позов "ХЕКРО ПЕТ ЛТД"ТОВ до ПуАТ "СЕБ Банк" про визнання договору фiнансового
лiзингу недiйсним. Розмiр позовних вимог 18022890,15грн. Дата вiдкриття впровадження по
справi 15.09.2010. Справа слухається в Господарському судi м. Києва.
2. Позов КРАВЧУК О. В. до ПуАТ "СЕБ Банк" про визнання кредитного договору
недiйсним. Розмiр позовних вимог 1508074,22 грн. Дата вiдкриття впровадження по справi
18.05.2010. Справа слухається в Шевченкiвському районному судi м. Києва.
3. Позов КРАВЧУК О. В. до ПуАТ "СЕБ Банк" про визнання кредитного договору
недiйсним. Розмiр позовних вимог 4228782,95 грн. Дата вiдкриття впровадження по справi
18.05.2010. Справа слухається в Шевченкiвському районному судi м. Києва.
4. Позов КРАВЧУК О. В. до ПуАТ "СЕБ Банк" про визнання кредитного договору
недiйсним. Розмiр позовних вимог 1312720,93 грн. Дата вiдкриття впровадження по справi
18.05.2010. Справа слухається в Шевченкiвському районному судi м. Києва.
5. Позов КРАВЧУК О. В. до ПуАТ "СЕБ Банк" про визнання кредитного договору
недiйсним. Розмiр позовних вимог 3748651,6 грн. Дата вiдкриття впровадження по справi
18.05.2010. Справа слухається в Шевченкiвському районному судi м. Києва.
6.Позов ПП "фiрма Iнкруст" до ПуАТ "СЕБ Банк" про виключення майна з акту опису
державного виконавця та звiльнення з-пiд арешту у зв"язку з укладенням мiж Панасенко I.В
та ПП "фiрма Iнкруст" договору купiвлi-продажу заставного автомобiля. Розмiр позовних
вимог не передбачено. Дата вiдкриття впровадження по справi 22.09.2010. Справа слухається
в Господарському судi Миколаївської областi
7. Позов Онопченка В. Л. до ПуАТ "СЕБ Банк" про визнання не дiйсним кредитного
договору, iпотечного договору та договору задоволення вимог iпотекодержателя. Розмiр
позовних вимог не заявлено позивачем. Дата вiдкриття впровадження по справi 24.09.2010.
Справа слухається в Богунському районному судi м. Житомира.
8. Позов Кащаевої О. Д. до ПуАТ "СЕБ Банк" про розiрвання кредитного договору. Розмiр
позовних вимог 266413,1 грн. Дата вiдкриття впровадження по справi 04.02.2010. Справа
слухається в Орджонiкiдзевському районному судi м. Запорiжжя.
9. Позов Леонова С. П. до ПуАТ "СЕБ Банк" про визнання кредитного договору удаваним
правочином. Розмiр позовних вимог 1456974,71 грн. Дата вiдкриття впровадження по справi
20.05.2010. Справа слухається в Корольовському районному судi м. Житомира.

10. Позов Колiвошка Ю. I. до ПуАТ "СЕБ Банк" про визнання кредитного договору
недiйсним. Розмiр позовних вимог 1503231,1 грн. Дата вiдкриття впровадження по справi
16.07.2010. Справа слухається в Галицькому районному судi м. Львова.
11. Позов Кузнiченко В. В. до ПуАТ "СЕБ Банк" про визнання кредитного договору
недiйсним. Розмiр позовних вимог 3157148,46 грн. Дата вiдкриття впровадження по справi
20.04.2010. Справа слухається в Шевченкiвському районному судi м. Києва.
12. Позов Бойка К. Ю. до ПуАТ "СЕБ Банк" про визнання недiйсним кредитного договору.
Розмiр позовних вимог 965095,08 грн. Дата вiдкриття впровадження по справi 16.10.2010.
Справа слухається в Комiнтернiвському районному судi м. Харкова.
13. Позов Iсрафової Н.П. до ПуАТ "СЕБ Банк" про визнання кредитного договору недiйсним.
Розмiр позовних вимог 194788 грн. Дата вiдкриття впровадження по справi 01.07.2010.
Справа слухається в Корольовському районному судi м. Житомира
14. Позов Колодiної М. М. до ПуАТ "СЕБ Банк" про визнання кредитного договору
недiйсним. Розмiр позовних вимог 196800 грн. Дата вiдкриття впровадження по справi
28.11.2010. Справа слухається в Заводському районному судi м. Запорiжжя.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та
результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати
та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в
довільній формі
д/н

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність
емітента
13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів

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

Опис

Власні основні засоби
Орендовані основні
Основні засоби, всього
(тис. грн.)
засоби (тис. грн.)
(тис. грн.)
на початок
на кінець
на початок
на кінець
на початок
на кінець
періоду
періоду
періоду
періоду
періоду
періоду
394 336,0
399 096,0
417 721,000
6 811,000
4 760,000 424 532,000
00
00
370 218,0
374 915,0
383 780,000
6 811,000
4 697,000 390 591,000
00
00
16 846,00
16 850,00
29 401,000
0,000
4,000
29 401,000
0
0
1 532,000
787,000
0,000
59,000
1 532,000
846,000
3 008,000
6 485,000
0,000
0,000
3 008,000
6 485,000
4 031,000
3 935,000
0,000
0,000
4 031,000
3 935,000
3 903,000
3 829,000
0,000
0,000
3 903,000
3 829,000
31,000
0,000
0,000
0,000
31,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
97,000
106,000
0,000
0,000
97,000
106,000
398 271,0
403 031,0
421 752,000
6 811,000
4 760,000 428 563,000
00
00
Всього на балансi ПуАТ "СЕБ Банк" станом на 01.01.2011 року облiковується
основних засобiв та нематерiальних активiв (за мiнусом зносу) на суму 408123
тис. гривень. З них:
будiвлi
378 744 тис. грн.;
машини та обладнання
12 958 тис. грн.;
меблi на iнше офiсне обладнання
3 892 тис. грн.;
транспортнi засоби
846 тис. грн.;
iншi основнi засоби
6 591 тис. грн.;
Нематерiальнi активи
5 092 тис. грн..
Термiн використання основних засобiв по групам :

Будiвлi - 50 рокiв
Обладнання - 5 рокiв
Ком"ютерна технiка - 3 роки
Телефони, факси - 3 роки
Транспортнi засоби - 5 рокiв
Малоцiннi необоротнi активи - 3 рiк
Первiсна вартiсть основних засобiв 521 860 тис.грн., сума нарахованого зносу
- 118 829 тис.грн.
Iншi основнi засоби - 5 рокiв
Ступiнь зносу основних засобiв - 22,77%

13.3. Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов’язань
Кредити банку
у тому числі:
Мiжбанкiвський кредит
Мiжбанкiвський кредит
Мiжбанкiвський кредит
Мiжбанкiвський кредит
Мiжбанкiвський кредит
Мiжбанкiвський кредит
Мiжбанкiвський кредит
Мiжбанкiвський кредит
Мiжбанкiвський кредит
Мiжбанкiвський кредит
Мiжбанкiвський кредит
Мiжбанкiвський кредит
Мiжбанкiвський кредит
Мiжбанкiвський кредит
Мiжбанкiвський кредит
Мiжбанкiвський кредит
Мiжбанкiвський кредит
Мiжбанкiвський кредит
Мiжбанкiвський кредит
Мiжбанкiвський кредит
Зобов’язання за цінними паперами
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним
випуском):
д/н
за іпотечними цінними паперами (за
кожним власним випуском):
д/н
за сертификатами ФОН (за кожним
власним випуском):
д/н
за векселями (всього)
за іншими цінними паперами (у тому
числі за похідними цінними паперами)(за
кожним видом):
д/н
за фінансовими інвестиціями в
корпоративні права (за кожним видом):

Дата
виникнення

Непогашена
частина боргу
(тис. грн.)

X

1 657 976,260

Відсоток за
користування
коштами (відсоток
річних)
X

24.09.2007
27.06.2007
27.12.2010
20.05.2008
13.06.2008
10.07.2008
15.10.2008
23.12.2008
29.04.2009
15.06.2009
04.08.2009
17.08.2009
05.10.2009
07.07.2010
23.09.2010
29.10.2010
12.11.2010
29.11.2010
11.09.2009
29.11.2010
X

79 617,000
23 885,100
15 859,710
79 617,000
119 425,500
119 425,500
159 234,000
39 808,500
79 617,000
79 617,000
135 348,900
82 005,510
135 348,900
111 463,800
39 808,500
95 540,400
87 578,700
79 617,000
52 865,690
42 292,550
0,000

1,28169
1,67938
3
1,23438
1,10219
1,03906
2,43906
2,49281
2,43813
2,30156
4,05
4,26
4,25
1,34
1,07
1,1
1,09
1,11
3,37
1,9
X

21.09.2012
26.06.2012
05.01.2011
18.11.2011
13.12.2011
10.01.2012
11.10.2011
22.12.2011
27.04.2012
15.06.2012
02.08.2012
13.08.2012
03.05.2012
04.02.2011
22.04.2011
31.05.2011
13.06.2011
29.06.2011
10.09.2012
29.06.2011
X

X

0,000

X

X

0,000

0

0,000

X

0,000

0

X

0,000

X

X

X

0,000
0,000

0
X

X

X

0,000

X

X

0,000

0

0,000

X

X

X

Дата
погашення
X

X

X

д/н
Податкові зобов’язання
Фінансова допомога на зворотній основі
Інші зобов’язання
Усього зобов’язань
Опис

X
X
X
X

0,000
57 481,000
0,000
2 556 445,000
2 613 926,000

X
X
X
X
X

X
X
X
X

15. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні
папери, що виникала протягом періоду
Дата
виникненн
я події
1
27.04.2010
29.07.2010
29.10.2010
23.11.2010
14.01.2011

Дата оприлюднення
Повідомлення у
стрічці новин
2
29.04.2010
02.08.2010
01.11.2010
25.11.2010
18.01.2011

Вид інформації
3
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Інформація про стан корпоративного управління
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/п
Рік
Кількість зборів, усього
У тому числі позачергових
1
2008
5
4
2
2009
8
7
3
2010
4
3
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах?
Так
Ні
Реєстраційна комісія
X
Акціонери
X
Реєстратор
X
Депозитарій
X
Інше
д/в
(запишіть)
Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів та/або їх представників
для участі в останніх загальних зборах? (за наявності контролю)?
Так
Ні
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків
X
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах
останнього разу?
Так
Ні
Підняттям карток
X

Бюлетенями (таємне голосування)
Підняттям рук
Інше
д/в
(запишіть)

X
X

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?
Так
Ні
Реорганізація
X
Внесення змін до статуту товариства
X
Прийняття рішення про зміну типу товариства
X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу
X
товариства
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу
X
товариства
Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення
X
про припинення їх повноважень
Обрання голови та членів ревізійної комісії(ревізора),
X
прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень
Інше
д/н
(запишіть)
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного
голосування? (так/ні) ні
ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
1
2
3
4
5
6

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

(осіб)
6
1
0
1
0
6

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом
останніх трьох років? 59
Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
Так
Стратегічного планування
Аудиторський
З питань призначень і винагород
Інвестиційний
Інші
д/н
(запишіть)
Інші
д/н

Ні
X
X
X
X

(запишіть)
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за
роботу з акціонерами? (так/ні) так
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так
Ні
Винагорода є фіксованою сумою
X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення
X
ринкової вартості акцій
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
X
Члени наглядової ради не отримують винагороди
X
Інші
Члени Спостережної ради не отримують винагороди окрiм одного члена
(запишіть)
Спостережної ради, який є працiвником ПуАТ ""СЕБ Банк"
Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного
товариства?
Так
Ні
1
Галузеві знання і досвід роботи в галузі
X
2
Знання у сфері фінансів і менеджменту
X
3
Особисті якості (чесність, відповідальність)
X
4
Відсутність конфлікту інтересів
X
5
Граничний вік
X
6
Відсутні будь-які вимоги
X
Інші (запишіть)
7
X
Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він
ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
Так
Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом
X
внутрішніх документів акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового
члена наглядової ради ознайомили з його правами та
X
обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне
навчання (з корпоративного управління або фінансового
X
менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний
X
строк або не було обрано нового члена
Інше
Членiв Спостережної ради обрано на позачергових загальних зборах
(запишіть)
23.11.2010 року.
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні) так
Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом
останніх трьох років? 1
Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів

загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?
Загальні
Засідання
Засідання
збори
наглядової
правління
акціонерів
ради
1 Члени правління (директор)
ні
ні
ні
2 Загальний відділ
ні
ні
ні
Члени наглядової ради (голова наглядової
3
ні
ні
ні
ради)
4 Юридичний відділ (юрист)
ні
ні
ні
5 Секретар правління
ні
так
ні
6 Секретар загальних зборів
ні
ні
ні
7 Секретар наглядової ради
ні
ні
ні
8 Корпоративний секретар
так
так
ні
Відділ або управління, яке відповідає за
9
ні
ні
ні
роботу з акціонерами
10 Інше (запишіть)
ні
ні
ні
д/н
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів
(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить
вирішення кожного з цих питань?
Не
належит
Загальн
ь до
Виконав
і збори Наглядов
чий
компете
акціоне
а рада
нції
орган
рів
жодного
органу
Визначення основних напрямів діяльності
так
ні
ні
ні
(стратегії)
Затвердження планів діяльності (бізнесні
так
ні
ні
планів)
Затвердження річного фінансового звіту або
так
ні
ні
ні
балансу або бюджету
Обрання та відкликання голови правління
ні
так
ні
ні
Обрання та відкликання членів правління
ні
так
ні
ні
Обрання та відкликання голови наглядової
так
ні
ні
ні
ради
Обрання та відкликання членів наглядової
так
ні
ні
ні
ради
Обрання та відкликання голови та членів
так
ні
ні
ні
ревізійної комісії
Визначення розміру винагороди для голови
ні
так
ні
ні
та членів правління
Визначення розміру винагороди для голови
так
ні
ні
ні
та членів наглядової ради
Прийняття рішення про притягнення до
ні
ні
ні
ні
майнової відповідальності членів правління
Прийняття рішення про додатковий випуск
так
ні
ні
ні

акцій
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та
розміщення власних акцій
Затвердження аудитора
Затвердження договорів, щодо яких існує
конфлікт інтересів

так

ні

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

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?
1
2
3
4
5
6
7
8

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

Так
X
X
X

Ні

X
X
X
X

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого
акціонерного товариства?
Публікуєт
Документи
Інформаці
ься у
я
пресі,
надаються
Копії
для
докумен розміщуєт
оприлюдн
Інформація
тів
ься на
юється в ознайомлен
розповсюджує
загальнод
ня
надають
власній
ться на
інтернетоступній
безпосеред
ся на
загальних
сторінці
базі даних
ньо в
запит
зборах
ДКЦПФР акціонерно акціонер акціонерн
му
а
ого
про ринок
товариства
цінних
товаристві
паперів
Фінансова
звітність,
1
так
так
так
так
так
результати
діяльності
Інформація про
2 акціонерів, які
ні
так
ні
ні
ні
володіють 10

3

4

5

6

відсотків та більше
статутного
капіталу
Інформація про
склад органів
управління
товариства
Статут та
внутрішні
документи
Протоколи
загальних зборів
акціонерів після їх
проведення
Розмір винагороди
посадових осіб
акціонерного
товариства

так

так

так

так

так

так

ні

так

ні

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних
стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні) так
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного
товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
Так
Ні
1 Не проводились взагалі
X
2 Менше ніж раз на рік
X
3 Раз на рік
X
4 Частіше ніж раз на рік
X
Який орган приймав рішення про затвердження аудитора?
Так
Загальні збори акціонерів
Наглядова рада
Правління або директор
Інше
д/н
(запишіть)

Ні
X

X
X

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

Ні
X
X
X

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного
товариства в минулому році?
Так
Ні
Ревізійна комісія
X
Наглядова рада
X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства
X
Стороння компанія або сторонній консультант
X
Перевірки не проводились
Інше
д/н
(запишіть)
З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?
Так
Ні
З власної ініціативи
X
За дорученням загальних зборів
За дорученням наглядової ради
За зверненням виконавчого органу
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10
відсотків голосів
Інше
д/н
(запишіть)
Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги
консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту?
(так/ні) ні
ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів
протягом наступних трьох років?
Так
Ні
1 Випуск акцій
X
2 Випуск депозитарних розписок
X
3 Випуск облігацій
X
4 Кредити банків
X
5 Фінансування з державного і місцевих бюджетів
X
Інше (запишіть)
6
X
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом
наступних трьох років?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
X
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних
трьох років
Не визначились

Чи 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/ні) ні
З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у
депозитарній системі України (далі - особа)?
Так
Не задовольняв професійний рівень особи
Не задовольняли умови договору з особою
Особу змінено на вимогу:
акціонерів
суду
Інше
Особа, яка веде облiк прав власностi, не змiнювалася.
(запишіть)

Ні
X
X
X
X

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного
управління? (так/ні) так
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил)
корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: 28.07.2009; яким органом
управління прийнятий: Загальними зборами вiд 28.07.2009 року.
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу
(принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) ні; укажіть яким чином його
оприлюднено: Не оприлюднено
Розкрийте стан дотримання кодексу (принципів, правил) корпоративного управління у
вашому акціонерному товаристві?
Корпоративне управлiння у Банку базується на наступних принципах:
- забезпечення акцiонерам реальної можливостi здiйснювати свої права, пов'язанi з участю у
Банку;
- визначення корпоративних прав акцiонерiв Банку та забезпечення їх належного захисту;
- рiвноправнiсть акцiонерiв Банку та однакове ставлення до них, незалежно вiд кiлькостi
належних їм акцiй; дотримання iнтересiв мiноритарних акцiонерiв Банку;
- розмежування обов'язкiв та повноважень органiв управлiння Банку, їх дiєвiсть,
незалежнiсть, вiдповiдальнiсть та пiдзвiтнiсть;
- здiйснення Спостережною радою стратегiчної координацiї дiяльностi Банку,
- забезпечення ефективностi контролю з її боку за дiяльнiстю Правлiння, а також
пiдзвiтнiсть членiв Спостережної ради акцiонерам Банку;
- здiйснення Правлiнням виваженого, сумлiнного та ефективного керiвництва поточною
дiяльнiстю Банку, пiдпорядкованiсть Правлiння Спостережнiй радi та акцiонерам;
- своєчасне розкриття повної та достовiрної iнформацiї про Банк, в тому числi про його
фiнансовий стан, економiчнi показники, значнi подiї, структуру власностi та управлiння з
метою забезпечення можливостi прийняття зважених рiшень акцiонерами та клiєнтами
Банку;
- прозорiсть дiяльностi Банку;
- ефективний контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Банку з метою захисту прав

та законних iнтересiв акцiонерiв та клiєнтiв Банку;
- дотримання вимог чинного законодавства України та врахування кращих здобуткiв
свiтової практики управлiння банками;
- запобiгання конфлiктам iнтересiв;
- забезпечення лояльностi та вiдповiдальностi перед заiнтересованими особами;
- забезпечення ефективного контролю за фiнансовою дiяльнiстю Банку та управлiння
ризиками.
Баланс
за станом на 31.12.2010 року
Рядок
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Найменування статті
2
Активи
Грошові кошти та їх еквіваленти
Торгові цінні папери
Інші фінансові активи, що обліковуються за
справедливою вартістю з визнанням результату
переоцінки у фінансових результатах
Кошти в інших банках
Кредити та заборгованість клієнтів
Цінні папери в портфелі банку на продаж
Цінні папери в портфелі банку до погашення
Інвестиції в асоційовані компанії
Інвестиційна нерухомість
Дебіторська заборгованість щодо поточного податку
на прибуток
Відстрочений податковий актив
Гудвіл
Основні засоби та нематеріальні активи
Інші фінансові активи
Інші активи
Довгострокові активи, призначені для продажу, та
активи групи вибуття
Усього активів
Зобов'язання
Кошти банків
Кошти клієнтів
Боргові цінні папери, емітовані банком
Інші залучені кошти
Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток
Відстрочені податкові зобов'язання
Резерви за зобов'язаннями
Інші фінансові зобов'язання
Інші зобов'язання
Субординований борг
Зобов'язання, що пов'язані з довгостроковими
активами, призначеними для продажу (чи групами
вибуття)
Усього зобов'язань
Власний капітал
Статутний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Резервні та інші фонди банку
Чисті активи, що належать акціонерам (учасникам)

Примітки
3

Звітний рік
4

(тис.грн.)
Попередній рік
5

4
5

345 020
0

458 948
0

6

0

0

7
8
9
10
11
12

89 639
1 872 535
305 721
0
15 538
0

266
2 425 683
14 075
0
15 538
0

200

200

13
14
15
16

0
0
408 848
24 033
9 684

0
0
438 046
25 429
5 992

17

0

0

3 071 218

3 384 177

22
23
24
25

1 676 381
856 799
0
0
8
57 473
0
14 182
9 083
0

1 870 208
1 025 144
0
0
8
57 044
6
16 965
7 686
0

17

0

0

2 613 926

2 977 061

675 691
-427 550
209 151
0

365 691
-238 805
280 230
0

18
19
20
21

26
27

банку
34
Частка меншості
0
35
Усього власного капіталу та частка меншості
457 292
36
Усього пасивів
3 071 218
Примітки: Непокритий збиток ПуАТ "СЕБ БАНК" за 2010 рiк склав 260265 тис. грн.
Керівник

Обуховська А.В. тел. (044)238-67-92
(прізвище виконавця, номер телефону)

0
407 116
3 384 177

Дьякончук Р.А.
(підпис, прізвище, ім'я, по батькові)
Головний бухгалтер
Лук'яненко О.М.
(підпис, прізвище, ім'я, по
батькові)

Звіт
про фінансові результати
за 2010 рік
Рядок
1
1
1.1
1.2
2
3

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

Звітний рік
4
179 651
266 471
86 820
73 868
6 709

(тис.грн.)
Попередній рік
5
190 608
337 826
147 218
61 025
7 992

0

0

0

0

0

0

20 408

11 934

7, 8

0

0

18, 19

0

0

0

0

7, 8

-11 354
302 431

5 856
307 262

9

223

351

9

-8

636

10

0

0

22, 38
30

0
7 941

0
3 533

18, 19

0

0

31
11

220 979
0
-259 836
-429
-260 265

184 639
0
-226 652
-777
-227 429

33

0

0

34

-260 265
0
0
0
0,005

-227 429
0
0
0
0,013

34, 35

0,005

0,013

Примітки
3
28
28
29
29

40

32

Керівник

Обуховська А.В. тел. (044)238-67-92
(прізвище виконавця, номер телефону)

Дьякончук Р.А.
(підпис, прізвище, ім'я, по батькові)
Головний бухгалтер
Лук'яненко О.М.
(підпис, прізвище, ім'я, по
батькові)

Звіт про рух грошових коштів
(прямий метод)
за 2010 pік
Рядок
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13

14

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

25
26
27
28

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

Звітний рік
4

(тис.грн.)
Попередній рік
5

0
0
0
0

0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0

0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

9, 17

0

0

9, 17

0

0

10

0

0

10

0

0

Примітка
3

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

14
14, 17

0
0
0

0
0
0

44

0

0

17

0

0

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

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

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

1, 4
Керівник

(прізвище виконавця, номер телефону)

Дьякончук Р.А.
(підпис, прізвище, ім'я, по батькові)
Головний бухгалтер
Лук'яненко О.М.
(підпис, прізвище, ім'я, по
батькові)

Звіт про рух грошових коштів
(непрямий метод)
за 2010 pік
Рядок
1
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13

14

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

25
26
27

Найменування статті

Примітка

Звітний рік

(тис.грн.)
Попередній рік

2
3
4
5
Грошові кошти від операційної діяльності:
Чистий прибуток/(збиток) за рік
-260 265
-227 429
Коригування для приведення суми чистого прибутку/(збитку) до суми грошових надходжень від
операцій:
Амортизація
30 581
28 023
Чисте збільшення/(зменшення) резервів за активами
306 186
307 821
Нараховані доходи
80 582
-160 619
Нараховані витрати
-16 877
-42 367
Торговельний результат
0
0
Нарахований та відстрочений податок
429
-1 562
Прибуток/(збиток) від продажу інвестицій
662
3 281
Прибуток від інвестицій в асоційовані компанії
0
0
Амортизація дисконту і премії фінансових
0
0
інструментів
Інший рух коштів, що не є грошовим
-11 345
-3 084
Чистий грошовий прибуток/(збиток) до зміни
129 953
-95 936
операційних активів та зобов'язань
Зміни в операційних активах та зобов'язаннях:
Чистий (приріст)/зниження за торговими цінними
0
0
паперами
Чистий (приріст)/зниження за іншими фінансовими
активами, що відображаються за справедливою
0
0
вартістю з визнанням переоцінки через
прибутки/збитки
Чистий (приріст)/зниження за коштами в інших
-120 418
-23 158
банках
Чистий (приріст)/зниження за кредитами та
179 619
501 946
заборгованістю клієнтам
Чистий (приріст)/зниження за іншими фінансовими
2 130
87 269
активами
Чистий (приріст)/зниження за іншими активами
-8 417
7 533
Чистий (приріст)/зниження за коштами інших банків
-187 512
-285 968
Чистий (приріст)/зниження за коштами клієнтів
-162 920
-367 927
Чистий (приріст)/зниження за борговими цінними
0
0
паперами, що емітовані банком
Чистий (приріст)/зниження за іншими фінансовими
4 199
-24 997
зобов'язаннями
Чистий (приріст)/зниження за резервами під
-454
788
зобов'язання та відрахування та інші зобов'язання
Чисті грошові кошти, що отримані від операційної
-163 820
-200 450
діяльності/(використані в операційній діяльності)
Грошові кошти від інвестиційної діяльності:
Придбання цінних паперів у портфелі банку на
9, 17
-2 309 124
-601 108
продаж
Дохід від реалізації цінних паперів у портфелі банку
9, 17
2 017 887
645 562
на продаж
Придбання цінних паперів у портфелі банку до
10
0
0
погашення

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

10

0

0

14
14, 17

-1 656
0
0

-10 320
0
0

44

0

-6 000

17

0

0

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

0
0
0
0
-388
0

0
0
0
0
-1 535
0

-293 281

26 599

0
0
0
0
310 000
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
150 000
0
0
0
0
0
0

310 000

150 000

11 345

49 696

-135 756

25 845

427 302
291 546

401 457
427 302

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

1, 4
Керівник

Обуховська А.В. тел. (044)238-67-92
(прізвище виконавця, номер телефону)

Дьякончук Р.А.
(підпис, прізвище, ім'я, по батькові)
Головний бухгалтер
Лук'яненко О.М.
(підпис, прізвище, ім'я, по
батькові)

Звіт про власний капітал
за 2010 pік
(тис.грн.)

Рядок

Найменування статті

1
1

2
Залишок на 1 січня попереднього року

3

2

Вплив переходу на нові та/або
переглянуті стандарти і тлумачення,
що забезпечують контекст, у якому
слід читати стандарти
Скоригований залишок на 1 січня
попереднього року
Цінні папери в портфелі банку на
продаж:
Результат переоцінки до їх
справедливої вартості
Продаж або втрати від зменшення
корисності
Основні засоби та нематеріальні
активи:

3

5.1

Результат переоцінки

5.2
6

Реалізований результат переоцінки
Результат переоцінки за операціями
хеджування
Накопичені курсові різниці
Відстрочені податки

3

Примітки

Належить акціонерам материнського
банку
резервні
та інші нерозпо
статутфонди
ділений усьо
ний
го
банку
прибуткапітал
(приміток
ка 27)
4
5
6
7
113 577
172 868
3 904
290
349
0
0
0
0

113 577

172 868

3 904

0

6 809

0

9

0

6 809

0

9

0

0

0

0

-26 070

0

14

0

-26 070

0

14

0
0

0
0

0
0

27
32

0
0

0
6 517

0
0

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

0

-12 744

0

0

2 876

230 305

11

Усього доходів/(збитків), що визнані
за рік

0

-9 868

230 305

12

Емісія акцій

150 000

0

0

13

Власні акції, що викуплені в
акціонерів:
Викуплені
Продаж
Анулювання
Об'єднання компаній

0

0

0

0
0
0
102 114

0
0
0
117 230

0
0
0
-12 404

4
4.1
4.2
5

7
8
9

10

13.1
13.2
13.3
14

26

26
26
26
44

Частка
меншості

Усього
власного
капіталу

8
0

9
290 349

0

0

0

290 349

0

6 809

0

6 809

0

0

26 0
70
26 0
70
0
0

0

-26 070

0

-26 070

0
0

0
0

0
6 51
7
12 7
44
227
429
240
173
150
000
0

0
0

0
6 517

0

-12 744

0

-227 429

0

-240 173

0

150 000

0

0

0
0
0
0

0
0
0
206 940

290
349
6 80
9
6 80
9
0

0
0
0
206
940

15
16

17
17.1
17.2
18
18.1
18.2
19
19.1
19.2
20
21
22
23

24

Дивіденди, за якими прийнято
рішення щодо виплати
Залишок на кінець дня 31 грудня
попереднього року (залишок на 1
січня звітного року)
Скоригований залишок на початок
звітного року
Коригування
Зміна облікової політики
Виправлення помилок
Цінні папери в портфелі банку на
продаж:
Результат переоцінки до їх
справедливої вартості
Продаж або втрати від зменшення
корисності
Основні засоби та нематеріальні
активи:
Результат переоцінки
Реалізований результат переоцінки
Результат переоцінки за операціями
хеджування
Накопичені курсові різниці
Відстрочені податки
Чистий дохід/(збиток), що визначений
безпосередньо у складі власного
капіталу
Прибуток/(збиток) за рік

25

Усього доходів/(збитків), що визнані
за рік

26

Емісія акцій

35

0

0

0

0

0

0

365 691

280 230

238 805

407
116

0

407 116

365 691

280 230

407 116

0

407
116
0

0

0

238 805
0

0

0

0
0

0
441

0
0

0
441

0
0

0
441

9

0

441

0

441

0

441

9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14
14

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

27
32

0
0
0

0
0
441

0
0
0

0
0
441

0
0
0

0
0
441

0

-71 520

188 745

0

-260 265

0

-71 079

188 745

0

-259 824

310 000

0

0

260
265
259
824
310
000
0

0

310 000

26

Власні акції, що викуплені в
0
0
0
0
0
акціонерів:
27.1 Викуплені
26
0
0
0
0
0
0
27.2 Продаж
26
0
0
0
0
0
0
27.3 Анулювання
26
0
0
0
0
0
0
28
Об'єднання компаній
0
0
0
0
0
0
29
Дивіденди, за якими прийнято
35
0
0
0
0
0
0
рішення щодо виплати
30
Залишок на кінець дня 31 грудня
675 691
209 151
457
0
457 292
звітного року
427 550 292
Примітки: Сума (сальдо) нарахованих доходiв (витрат) i неотриманих (сплачених), яка є складовою частиною
залишку балансових рахункiв 5030, 5031, 5040, 5041 за станом на кiнець дня 31 грудня складає: 139157 тис грн.
в частинi доходiв та 15746 тис.грн. в частинi витрат.
Рядок 10 "Прибуток / (збиток) за рiк включає в себе суму грошових коштiв у розмiрi 2876 тис. грн. - "розподiл
прибутку" та вiдображено у стовпчику 5 _ 2876тис. грн., у стовпчику 6 _ - 2876 тис. грн.
27

Керівник

(прізвище виконавця, номер телефону)

Дьякончук Р.А.
(підпис, прізвище, ім'я, по батькові)
Головний бухгалтер
Лук'яненко О.М.
(підпис, прізвище, ім'я, по
батькові)

