
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК»
Фінансова звітність за міжнародними стандартами 
фінансової звітності та 
Звіт керівництва (Звіт про управління)
разом зі Звітом незалежного аудитора
за рік, що закінчився 31 грудня 2021 р.



2

Зміст
• ЗВІТ КЕРІВНИЦТВА (ЗВІТ ПРО УПРАВЛІННЯ)………………………………………………………………………………...3
• РІЧНА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ………………………………………..…………………………………………………..………...20
• ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН…………..…………………………………………………………………..…………………….21
• ЗВІТ ПРО ПРИБУТКИ І ЗБИТКИ ТА ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД………………….………..…………………….....22
• ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ………………………………………………………………………………………..…...23
• ЗВІТ ПРО ЗМІНИ У ВЛАСНОМУ КАПІТАЛІ………………………………………………………….………………………...24
• ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ………………………………………………………...……………………………….25
• Примітка 1. Інформація про Банк…………………………………………………………………………………………….…..25
• Примітка 2. Економічне середовище, в умовах якого Банк здійснює свою діяльність………………....…26
• Примітка 3. Основи подання фінансової звітності ……………………………………………..……………………... …26
• Примітка 4. Принципи облікової політики………………………………………………………………………………..…..27
• Примітка 5. Нові та переглянуті положення з бухгалтерського обліку………………………….…...………….41
• Примітка 6. Грошові кошти та їх еквіваленти…………………………………………………………...………………….42
• Примітка 7. Кредити та заборгованість клієнтів……………………………………….………………………………….44
• Примітка 8. Інвестиції в цінні папери…………………………………………………………………...……………………….48
• Примітка 9. Основні засоби та нематеріальні активи…………………………………………………………………...50
• Примітка 10. Інші активи…………………………………………………………………………………………………………….51
• Примітка 11. Кошти банків…………………………………………………………………………………….…………………...52
• Примітка 12. Кошти клієнтів……………………………………………………………..………………………………….….....53
• Примітка 13. Резерви за зобов’язаннями………………………………………………………...……….………….……..54
• Примітка 14. Інші зобов’язання………………………….…. . …………………………………..………………………….….54
• Примітка 15. Статутний капітал……………………………………………………………………………………………….....55
• Примітка 16. Аналіз активів та зобов’язань за строками їх погашення……………………………..………….56
• Примітка 17. Процентні доходи та витрати……………………………………………………………….……..………....57
• Примітка 18. Комісійні доходи та витрати………………………………………..…………………………………………58
• Примітка 19. Інші операційні доходи………………………………………………………………………………..…………58
• Примітка 20. Адміністративні та інші операційні витрати……………………………………………........…………59
• Примітка 21. Витрати на податок на прибуток……………………………………………..……………..………..…….60
• Примітка 22. Прибуток/(збиток) на одну просту акцію………………………………….……..……..……………....61
• Примітка 23. Операційні сегменти………………………………………….…………………………….……..………………62
• Примітка 24. Управління фінансовими ризиками…………………………..………………….………………..……….67
• Примітка 25. Управління капіталом…………………………………………. ………………………..………..……………...80
• Примітка 26. Потенційні зобов’язання банку…………………………………………………………..………….…..……81
• Примітка 27. Похідні фінансові інструменти…………………………………………………………...……...….…………83
• Примітка 28. Оцінка справедливої вартості………………………………………………………...……………...………..83
• Примітка 29. Подання фінансових інструментів за категоріями оцінки……...………………….………………87
• Примітка 30. Операції з пов’язаними сторонами………………………………………………………………………….88
• Примітка 31. Події після дати балансу…………………………………………………………….…………………………...90
• ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА……………………………………………………………………………………..………….92



АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК»

Звіт керівництва 
(Звіт про управління) за 2021 рік 



І знову незвичний і складний рік

Пандемія продовжувала впливати на 2021 рік, ми пережили
кілька хвиль, коли інфекція швидко поширювалась, як в Україні,
так і в Європі, в результаті чого, були введені локдауни та
карантинні обмеження.
В SEB Україна протягом 2021 року ми продовжили працювати, з
частково віддаленою роботою наших співробітників. Проте
рівень вакцинованих осіб, також зростав стабільними темпами, і
навіть якщо спочатку в Україні це відбувалось досить повільно,
восени ми спостерігали прискорення вакцинації. Також, протягом
року, а саме влітку, ми почали спостерігати збільшення
активності наших клієнтів, як показник повільного повернення
більш звичного бізнес-середовища.

Крім того, у 2021 році ми пережили серйозну геополітичну напругу. Спочатку навесні, коли
російська федерація збирала війська біля українських кордонів, а також, восени, коли величезна
кількість російських військових угрупувань зібралася за нашими кордонами. Ця остання подія
зрештою призвела до російського вторгнення, яке відбулося на початку 2022 року.
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На початку 2022 року, ми стикнулися з російським вторгненням, яке почалося наприкінці лютого.
На сьогоднішній день триває війна, яка, звичайно, кардинально змінить усі попередні економічні
прогнози. Наш банк продовжує свою роботу, з більшістю наших співробітників, які працюють з
віддаленних локацій. Ми бачимо подібну закономірність серед переважної більшості наших
клієнтів, чий персонал також розміщений по різним локаціям, однак майже всі вони продовжують
діяльність в Україні, хоча й з різних віддалених місць. Звичайно, безпека наших співробітників є

першочерговим пріоритетом, і водночас ми знаходимося в тісному контакті та продовжуємо
робити все можливе, щоб підтримати наших клієнтів у цій екстремальній ситуації. SEB продовжує
бути відданим українському ринку.

м. Київ, квітень 2022 року

В SEB, ми продовжуємо бути відданими Україні, дотримуємося твердої та послідовної стратегії
діяльності. Наша стратегія в Україні залишається такою ж, як і в усіх інших географічних регіонах,
в яких SEB присутній за межами своїх домашніх ринків, а саме: співпрацювати з нашими
корпоративними клієнтами з Північної Європи, Німеччини, Австрії, Швейцарії, Великої Британії,
країн Балтії, а також, починаючи з цього року - з Нідерландів.
Ми впевнені, що своєю присутністю та прихильністю до українського ринку додаємо важливу
цінність для наших клієнтів. Про це також свідчать наші тісні відносини, як надійного партнера, з
багатьма нашими клієнтами, на цьому часом складному ринку.

Крістіан Андерссон
Голова Правління
АТ «СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК»



За підсумками 2021 року зростання реального ВВП, за нашими оцінками, становило близько 3%.
Відновленню економіки сприяли стійкий споживчий попит, нарощування інвестицій підприємствами
після кризи, а також рекордний урожай сільськогосподарських культур. Водночас економічне
пожвавлення було повільнішим, ніж очікувалося. Серед причин – стрімке подорожчання енергоносіїв та
їх дефіцит, вплив низьких врожаїв 2020 року, повільніше відновлення сектору послуг, та суттєвіші
втрати від пандемії.

У 2021 року інфляція зросла до 10.0% у річному вимірі, що очікувано перебудувало вище прогнозів
початку року. У місячному вимірі ціни зросли на 0.6% у грудні. Вартість послуг за підсумками 2021 року
зросла на 10.4%.

Зростання цін на послуги пришвидшилося за їх широким переліком, відображаючи посилення тиску
виробничих витрат, а саме на оплату праці. Ціни на сирі продукти харчування за рік зросли на 11.8%, а
адміністративно регульовані ціни зросли на 13.6%. Подорожчання транспортних послуг компенсувалося
подальшим сповільненням зростання цін на природний газ та комунальні послуги, зокрема через дію
річних тарифів на газ та збереження незмінними тарифів на низку інших житлово-комунальних послуг
для домогосподарств на опалювальний період. Зростання вартості палива за підсумками року становило
26.5%. Але у грудні подорожчання палива стрімко сповільнилося (з 33.6% у листопаді) через
здешевлення нафти на світових ринках. Стримуючий вплив на ціни й надалі зумовлювали ефекти від
запровадження державного регулювання на ринку пального з травня 2021 року.

Зростання цін у промисловості у грудні надалі прискорювалося – до 62.2% р/р. Основним фактором цього
залишалася висока вартість енергоносіїв у світі і складна ситуація з виробництвом електроенергії в
Україні. Зберігалися високі темпи зростання цін на газ для промисловості більш як на 400% р/р у грудні.

У 2021 році поточний рахунок зведено з незначним дефіцитом 1% ВВП. Цьому сприяли високі світові
ціни на основні товари українського експорту – продовольство та продукцію гірничо-металургійного
комплексу. Водночас наприкінці року дефіцит поточного рахунку стрімко розширився під впливом
значного подорожчання енергоносіїв, скорочення зовнішнього попиту на продукцію ГМК і рекордних
виплат дивідендів.

Бізнес середовище
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SEB наразі єдиний присутній в Україні
Північноєвропейський банк, який надає
широкий спектр банківських послуг для
корпоративних клієнтів, і виступає в якості
надійного партнера.
Історія SEB в Україні розпочалася в 2005
році, і після реорганізації діяльності в 2012
році, наразі представлений в Україні лише
як корпоративний банк.
SEB в Україні має порівняно невелику
організацію, однак, в той же час вона
гнучка і здатна задовольнити потреби
клієнтів на основі індивідуального підходу.
SEB в Україні буде допомагати,
консультувати та направляти вас на
високорегульованому, складному та
мінливому ринку України!

Банк має три основні бізнес підрозділи:
Корпоративний банкінг, Казначейство та
фінансові ринки та підрозділ Транзакційних
послуг.

• Корпоративний банкінг - це структурний
підрозділ відповідальний за
кредитування, обслуговування та роботу
з корпоративними клієнтами.

• Казначейство та фінансові ринки - це
структурний підрозділ відповідальний за
міжбанківські операції, FX, та грошові
ринкові інструменти;

• Транзакційні послуги – це структурний
підрозділ відповідальний за
обслуговування та операції клієнтів.
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Наша бізнес модель



Продукти та послуги
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Фінансування
• Строкові позики (в гривні 

чи валюті)
• Обслуговування та 

рефінансування кредитів 
від нерезидентів 

• Короткострокові позики 
(в гривні чи валюті)

• Надання овердрафтів для 
поповнення обігових 
коштів

Фінансування торгівлі

• Гарантії 

• Імпортні/Експортні 
акредитиви

• Підтримка угод місцевою 
командою

Казначейство та фінансові 
ринки 

• Підтримка торгівлі 
валютою місцевою 
командою

• Обмін валют:

Торгівля з основними 
валютами

Обмін валют на умовах 
«Спот», «Форвард»

• Грошовий ринок

Різні депозитні рішення

Управління грошовими 
потоками
• Внутрішні та міжнародні 

платежі
• Notional Cash pooling у 

гривнях
• Інтеграція ERP-систем -

SAP (ISO 20022, EDIFACT, 
місцеві та інші формати)

• Електронні банківські
послуги, мобільний
додаток до Інтернет
Банкінгу

• SWIFT (звіти MT940 та 
платежі MT101)

• Валютний контроль 
(локальний агент) з 
можливістю онлайн 
доступу до бази даних 
історії розрахунків по 
контактам

• Через партнерство -
інкасація грошових
коштів, корпоративні та 
зарплатні карткові
програми

• Перераховування 
заробітної плати з 
поточного рахунку в SEB  
на приватні рахунки 
співробітників в будь-
яких інших банках 
України. Декілька 
реквізитів банків-
бенефіціарів в одному 
файлі на виплату 
зарплат. 

Дослідження

• Публікація - Ukraine 
Weekly

• Фінансові прогнози

SEB має міцні зв’язки, які дозволяють задовольняти потреби  
найбільш вимогливих міжнародних компаній, працюючих в Україні.

Послуги інтеграції
ISO 20022
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Управління ризиками

Прийняття ризиків є частиною банківського бізнесу та необхідною передумовою для
створення цінності для клієнтів та акціонерів, при цьому управління ризиками відіграє ключову
роль в забезпеченні довгострокової прибутковості Банку.
2021 рік характеризувався незначним відновленням після потрясінь, викликаних початком
пандемії COVID-19, з макроекономічною стабільністю та економічним зростанням; банківська
система продемонструвала чудову стійкість до потрясінь, пов'язаних з пандемією.
Здатність та готовність Банку адаптуватися до нових реалій, постійно вдосконалювати власні
методи управління ризиками, орієнтуватися на безперервність бізнесу, мінімізацію та
пом’якшення впливу операційних ризиків були основними засадами його сталого розвитку.
Ризик-профіль Банку щодо основних видів ризиків, притаманних його діяльності виглядає
наступним чином:

Кредитний ризик Банк має високий рівень кредитної культури,
де довгострокові відносини та глибокі знання
про клієнтів є основою філософії ризику Банку
та основою для стабільного та збалансованого
кредитного портфеля

Якість кредитного портфелю залишається на дуже
високому рівні. Протягом 2021 року не було понесених
кредитних збитків. Банк виконує всі обов'язкові
нормативи, встановлені Національним Банком України, а
також рівні допустимого ризику, встановлені Наглядовою
радою.

Ризик ліквідності Банк має збалансовану позицію щодо
ліквідності та достатні ліквідні резерви, які
дають змогу витримати достатньо сильний
стрес сценарій.

В 2021 році Банк дотримувався всіх нормативів ліквідності
встановлених Національним Банком України. Коефіцієнт
покриття ліквідності (LCR), що показує, якою мірою ліквідні
активи покривають можливий відтік грошових коштів у
стресовому сценарії у короткостроковій перспективі,
становив на кінець 2021 року 763% за всіма валютами, в
іноземній 181%.

Ринковий ризик Банк не має торгової книги, тому йому
властиві лише ринкові ризики, пов'язані з
банківською книгою.

Ринковий ризик залишався на низькому рівні у 2021 році.
Відкриті довга та коротка валютні позиції становлять 0,9%
та 0,5% регулятивного капіталу відповідно. VaR показує
розмір максимальних потенційних втрат, які можуть
виникнути протягом 1 дня з 99% довірчим інтервалом. На
кінець 2021р. VaR банківської книги дорівнює 1.5 млн. грн.
Показники процентного ризику (EVE, NII) залишалися в
межах встановленого ризик-апетиту.

Нефінансові 
види ризиків:
Операційний 
ризик, 
комплаєнс-
ризик, бізнес-
ризик та ризик 
репутації

Нефінансові види ризиків властиві всім
напрямкам діяльності банку, управління ними
спрямоване на мінімізацію операційних втрат,
уникнення великих збитків, збереження
репутації банку.

У 2021 році витрати банку, пов’язані з пандемію COVID-19
залишалися в межах ризик-апетиту. В зв’язку із
зростаючими загрозами з боку кібершахрайства та
інформаційних ризиків, особлива увага приділяється
захисту як клієнтів так і банку від зазначених видів
ризиків. Постійно вдосконалюючи систему та методи
управління операційним ризиком, Банк прагне пом'якшити
як існуючі так і нові ризики, що виникають в процесі
діяльності. Управління комплаєнс-ризиком та ризиком
репутації спрямовано на пом’якшення цих видів ризику та
недопущення негативного впливу на репутацію банку.

Агрегований
вплив ризиків та
достатність
капіталу

Банк прагне мати такий рівень капіталу, який
забезпечить стійкість до агрегованого впливу
всіх видів ризиків та довгостроковий сталий
розвиток, а також відповідатиме всім
регуляторним вимогам та свідчитиме про
високий рівень надійності

Банк має високий рівень капіталізації як у порівнянні з
нормативними вимогами, так і в цілому по галузі. Внутрішні
нормативи капіталу встановлені на подвійному рівні щодо
нормативних вимог. Фактичні значення показників
достатності регулятивного та основного капіталу на кінець
2021року становлять 106% та 53% відповідно.

Детальна інформація розкрита у Примітці 24, Річнафінансова звітність за 2021 рік
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У 2021 році співробітники SEB продовжували бути активно залученими, поділяючи тверду віру в
майбутнє Банку та впевненість у його керівництві. Внутрішні опитування показали, що персонал
відчуває наявність можливостей для розвитку та власного внеску у зміни. Все вищезазначене
створюєміцний фундамент для подальшої роботи банку з його довгострокової стратегії.

Незважаючи на те, що рік все ще був під впливом пандемії Covid-19, Банк продовжував рухатися
вперед щодо нових способів роботи, лідерства, навчання та розвитку, а також залучення
талантів.
Враховуючи обмеження, викликані пандемією Covid-19, значна частина співробітників
працювала вдома, і у зв’язку з цим SEB продовжував свої дії, спрямовані на впровадження
цифрових інструментів та нових способів роботи, щоб зберегти свою репутацію привабливого
роботодавця, а також ретельне управління операційним ризиком.

Банк щиро зацікавлений у добробуті кожного співробітника, надає всі ресурси, необхідні для
продуктивної діяльності, і постійно допомагає співробітникам відчувати зв’язок один з одним.
Високий рівень задоволеності умовами праці та низька плинність кадрів свідчать про те, що у
Банку є стабільна, злагоджена, ефективна та мотивована команда, яка прагне досягати
поставлених цілей, подальшого власного професійного розвитку та сприяє розвитку компанії в
цілому.

Персонал 

Кількість працівників 51
Стать (ж/ч) 67%/33%
Освіта 95%
Залученість 91%
Баланс в роботі 86%

Дистанційна робота в період карантину 60%



Наглядова рада

Інформація про склад Наглядової ради Банку та його зміни за рік, у тому числі утворені радою 
комітети. 
Наглядова Рада Банку діє згідно Статуту Банку та Положення про Наглядову раду, затвердженого 
рішенням №27 єдиного акціонера від 22 квітня 2019 р. (затверджене рішенням №32 єдиного 
акціонера від 04 лютого 2022 р. у новій редакції).
Рішенням єдиного акціонера № 31 від 29 червня 2021 р. було обрано (призначено) переобрано 
(перепризначено) членів Наглядової ради Банку, згідно якого Наглядова рада Банку функціонує у 
наступному складі:
• Єва Маріа Катаріна Йонссон - Голова Наглядової ради, представник акціонера.
• Міхаель Ляйтцбах – член Наглядової ради, представник акціонера.
• Пітер Карл Густав Аксельссон – член Наглядової ради, представник акціонера.
• Юха Лассі Йоханнес Котайокі – член Наглядової ради, незалежний член (директор).
• Ханс Торстен Ейнар Рінгстроем – член Наглядової ради, незалежний член (директор).
• Магне Йохан Хага – член Наглядової ради, незалежний член (директор).
Комітети Наглядової ради Банку у 2021 році не утворювалися. 

Правління 

Інформація про склад виконавчого органу Банку та його зміни за звітний рік.
Виконавчим органом Банку є Правління, що діє згідно Статуту і Положення про Правління Банку, 
затвердженого рішенням №27 єдиного акціонера від 22 квітня 2019 р. (затверджене Рішенням 
Наглядової ради №01 від 27 січня 2022 р. у новій редакції). Склад та інформація про функціональні 
обов'язки:
• Голова Правлiння – Андерссон Нiльс Леннарт Крiстiан, що здійснює управління Банком 

згідно Статуту Банку, 
• Перший Заступник Голови Правлiння - директор Департаменту казначейства та фiнансових 

ринкiв – Дьякончук Роман Анатолiйович, що здійснює керівництво підрозділом 
казначейства, 

• Заступник Голови Правлiння - керiвник Напрямку фiнансiв – Котляр Тамара, що здійснює
керівництво напрямком фінансів Банку.

У 2021 році змін у складі Правління не було.
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Наше керівництво



Ключові показники
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Зведені фінансові показники
Тис.грн. 2021 2020 %

Всього операційний дохід 139,434 120,753 115%

Всього операційні витрати -83,424 -80,425 104%
Чистий прибуток/збиток від зменшення 
корисності фінансових активів 214 -141
Операційний прибуток 55,505 40,187 138%

Рентабельність капіталу
(ROE)
7 %

Співвідношення між 
витратами та доходом 

(CIR)
60 %

Норматив покриття
ліквідністю у всіх

валютах
763%

Регулятивний капітал 
635 млн грн 

Прибуток, який
реінвестується на 
розвиток Банку

45,5 млн.грн

Коефіцієнт 
співвідношення 

кредитів до депозитів 
16 %



Прямі економічні цінності, створені   та 
розподілені 
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тис.грн. 2021 2020 2019 2018
Доходи 180,210              155,505 228,195 209,301 
Всього операційний дохід 139,434              120,753 159,666 163,419 
Всього операційні витрати 83,424                 80,425    74,932    72,671    
Процентні витрати 40,577                 33,834    67,684    45,156    
Комісійні витрати 917                        918           845           725           
Інші витрати 4,229                    3,997       5,029       1,368       
Витрати на виплати працівникам 37,792                 37,001    32,939    29,331    
Заробітна плата, виплати працівникам 30,595                 30,606    26,940    23,962    
Нарахування на фонд заробітної плати 6,249                    5,486       5,130       4,586       
Інші виплати працівникам 948                        909           869           783           
Витрати на податок на прибуток 9,992                    7,236       15,313    16,125    
Прибуток/(збиток) за рік 45,513                 32,951    69,731    74,259    
Прибуток, який реінвестується на 
розвиток Банку 45,513                 32,951    66,245    70,546    



Огляд фінансової звітності
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Загальні активи (млн грн: середнє за квартал)

Загальні зобов'язання (млн грн: середнє за квартал)



Операційний прибуток
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Операційні витрати UAH , млн
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Витрати на виплати працівникам 

Усього витрати, YTD
2020 vs. YTD 2021 vs 
Target

Інші витрати

Амортизація



Mи діємо відповідно до наших  
корпоративних цінностей 

1. Клієнт на першому місці
Інтереси та потреби клієнта завжди на 
першому місці. Ми  завжди прагнемо 
допомогти у вирішенні найважчих 
задач.

3. Спрощення
Ми прагнемо спрощувати складні речі. 
Ми цінуємо час наших клієнтів і тому ми 
доступні, прямі та прозорі в наших діях.

Стратегія СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК зосереджується на обслуговуванні  
корпоративних клієнтів, з домашніх ринків SEB, які мають бізнес в Україні. 
Роблячи це, ми завжди діємо у відповідності до наших корпоративних 
цінностей, як зазначено нижче:

2. Відповідальність
Ми персонально налаштовані на успіх 
наших клієнтів та несемо 
відповідальність за свої дії.

4. Співробітництво 
Ми досягаємо більшого - працюючи 
разом.
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Наше бачення

Надавати 
послуги світового рівня

нашим клієнтам

17



Інша обов’язкова інформація згідно вимог Закону України «Про ринки 
капіталу та організовані товарні ринки»
Інша, ніж Звіт про корпоративне управління, інформація у Звіті про 
управління

18

Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента. Наразі статутний та регулятивний 
капітал Банку є достатнім  та таким, що повністю задовольняє стратегічні цілі  і  забезпечує
ефективне функціонування діючої корпоративної бізнес-моделі. Детальна інформація
міститься у Річній фінансовій звітності за МСФЗ за 2021 рік: Звіт про власний капітал, 
Примітки 22, 25.
Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо деривативних
цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань,
фінансового стану і доходів або витрат емітента. Банк не здійснює правочини щодо
похідних цінних паперів, але здійснює операції з деривативами: короткострокові валютні
форвардні та валютні своп-контракти. Ці контракти, як правило, не мають суттєвого впливу
на оцінку активів або зобов’язань та доходів чи витрат Банку. Схильність емітента до
цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків,
інформація щодо управління фінансовими та нефінансовими ризиками розкрита в Річній
фінансовій звітності за МСФЗ за 2021 рік: Примітки 24, 26, 28. Протягом вказаного строку
зафіксовано дотримання приписів кодексу корпоративного управління, чинна редакція
якого затверджена Рішенням №23 єдиного акціонера від 23.04.2018р. (посилання на
джерело розміщення тексту - https://sebgroup.com/about-seb/our-locations/international-
network/seb-in-ukraine/corporate-governance).
Інформація про власників істотної участі (в тому числі осіб, що здійснюють контроль за 
Банком), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміну їх складу за 
рік.
Єдиним акціонером (контролером і прямим власником) Банку, якому належить 100 % акцій 
Банку (згідно рішення Комісії Національного банку України з питань Нагляду та 
регулювання діяльності банків від 26.01.2012р. №42) є Скандінавіска Енскілда Банкен АБ 
(публ), місцезнаходження: 8, Кунгстредгардсгатан,  SE-106 40, м. Стокгольм, Швеція.
Власником опосередкованої істотної участі Банку є Інвестор Актіеболаг, що є власником
20,80% акцій Скандінавіска Енскілда Банкен АБ (публ), місцезнаходження: 8С
Арсеналсгатан, 103 32, Стокгольм, Швеція.
Вищевказані власники відповідають встановленим законодавством України вимогам. 
Протягом року зміни складу акціонерів не зафіксовано. Обмежень прав участі та 
голосування акціонера (учасника) на загальних зборах Банку як емітента цінних паперів не 
зафіксовано.
Інформація про відносини з акціонерами та пов’язаними особами, вплив цих відносин на 
результат діяльності та здійснення управління ними. Відносини з акціонерами Банку 
ґрунтуються на положеннях чинного законодавства України та є ефективними.
Інформація про факти порушення членами Наглядової ради та виконавчого органу Банку
внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди Банку або споживачам фінансових
послуг.
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Затверджено до випуску та підписано 
20 квітня 2022 року

Н.Л.К. Андерссон Коваль Л.А.
Голова Правління                                                                   Головний бухгалтер 

Виконавець 
Зубенко А.В. 
Тел. (044) 364-3839

Інформація про факти порушення членами Наглядової ради та виконавчого органу 
Банку внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди Банку або клієнтам 
Банку.
Фактів порушення членами Наглядової ради та виконавчого органу (Правління) Банку 
внутрішніх правил, що призвели до заподіяння шкоди Банку або клієнтам Банку, у 2021
році не зафіксовано.
Інформація про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної 
влади до Банку, в тому числі до членів його Наглядової ради та виконавчого органу.
27 травня 2021 року Фондом Гарантування Вкладів Фізичних осіб до Банку було
застосовано адміністративно-господарську санкцію у вигляді письмового
застереження. 
Інформація про корпоративне управління у Банку, подання якої передбачено 
законами з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг та/або 
прийнятими згідно з такими законами нормативно-правовими актами органів, які 
здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.
Порядок обрання (призначення) та припинення повноважень (звільнення), 
повноваження, винагороди  посадових осіб Банку тощо визначені чинними нормативно-
правовими актами України, статутом і внутрішніми документами Банку.
Дана інформація детально розкрита у Річній інформації емітента за 2021 рік, яка 
розміщена за посиланням:
https://sebgroup.com/about-seb/our-locations/international-network/seb-in-ukraine
Звіти про винагороди членів Наглядової ради, членів Правління, впливових осіб є
невід’ємною частиною цього звіту та опубліковано за посиланням 
Корпоративне управління | SEB (sebgroup.com)

https://sebgroup.com/about-us/our-business/our-locations/seb-in-ukraine/corporate-governance


АТ 
СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК

Річна фінансова звітність згідно  з МСФЗ
за рік, що закінчився 31 грудня 2021р.,
та Звіт незалежного аудитора



Річна фінансова звітність АТ «СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК» за 2021 рік
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Річна фінансова звітність АТ «СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК» за 2021 рік
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