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(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік 

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Полiкомбанк"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

19356610

4. Місцезнаходження

Чернігівська , 14013, м. Чернiгiв, вул. О. Молодчого, буд. 46

5. Міжміський код, телефон та факс

(0462) 77-48-95, (0462) 65-15-13

6. Електронна поштова адреса

info@policombank.com

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 30.04.2018

(дата)

2. Річна інформація 
опублікована у

Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв
та фондового ринку" 82 (2835)

 
30.04.2018

(номер та найменування офіційного друкованого видання)  (дата)

3. Річна інформація розміщена на власній 
сторінці www.policombank.com

в мережі
Інтернет 30.04.2018

 (адреса сторінки)  (дата)



Зміст

1. Основні відомості про емітента X

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

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

5. Інформація про рейтингове агентство X

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

X

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X

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

9. Інформація про загальні збори акціонерів X

10. Інформація про дивіденди X

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента X

2) інформація про облігації емітента

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

4) інформація про похідні цінні папери

5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій 
протягом звітного періоду

13. Опис бізнесу X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

3) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинів

7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо 
вчинення яких є заінтересованість

X

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала 
протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління X



18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) 
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) 
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін 
іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових 
іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних 
активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, 
які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за 
кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, 
які включено до складу іпотечного покриття

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

29. Текст аудиторського висновку (звіту) X

30. Річна фінансова звітність

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

X

32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення 
випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)

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

34. Примітки
До складу змiсту рiчної iнформацiї не включенi наступнi данi з наступних причин:
-Iнформацiя про органи управлiння емiтента не розкривається, тому що емiтент - акцiонерне 
товариство.
-Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб вiдсутнi, тому що емiтент не брав 
участi в їх створеннi. 
-Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря вiдсутня, тому що емiтентом вiн не 
обирався.
-Iнформацiя про рейтингове агентство вiдсутня, тому що емiтент не користувався його 
послугами.
-Iнформацiя про облiгацiї емiтента, iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом, 



iнформацiя про похiднi цiннi папери, вiдсутня, тому що емiтент їх не емiтував.
-Iнформацiя про викуп (продаж ранiше викуплених товариством акцiй) власних акцiй протягом 
звiтного перiоду вiдсутня, тому що викупу власних акцiй та продажу ранiше викуплених 
товариством акцiй протягом звiтного перiоду не було.
-Iнформацiя щодо вартостi чистих активiв емiтента вiдсутня, тому що емiтент здiйснює 
банкiвську дiяльнiсть.
-Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї, iнформацiя про 
собiвартiсть реалiзованої продукцiї вiдсутня, тому що емiтент не займається видами дiяльностi, 
що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення 
електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.
-Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинiв вiдсутня, тому що такi рiшення не приймалися.
-Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв 
вiдсутня, тому що такi рiшення не приймалися.
-Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв вiдсутня, тому що емiтент їх не 
емiтував.
-Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй, iнформацiя про склад, структуру i розмiр 
iпотечного покриття, iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з 
розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям, 
iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань 
за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних 
активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного перiоду, iнформацiя про 
замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв 
до складу iпотечного покриття, вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних 
облiгацiй за видами iпотечних активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду, вiдомостi 
щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi складають 
iпотечне покриття за станом на кiнець звiтного року, iнформацiя про наявнiсть прострочених 
боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), 
права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття, 
iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв, iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв 
вiдсутня, тому що емiтент не емiтував iпотечних облiгацiй та iпотечних сертифiкатiв.
Основнi вiдомостi про ФОН, iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН, iнформацiя про осiб, 
що володiють сертифiкатами ФОН, розрахунок вартостi чистих активiв ФОН, правила ФОН 
вiдсутнi, тому що емiтент не емiтував сертифiкатiв ФОН.
Рiчна фiнансова звiтнiсть за 2017 рiк емiтент складав за Мiжнародними стандартами 
бухгалтерського облiку.
Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску 
боргових цiнних паперiв (за кожним суб’єктом забезпечення окремо) вiдсутня, тому що емiтент 
не емiтував боргових цiнних паперiв.
Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання 
зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового 
будiвництва) вiдсутнiй, тому що емiтент їх не емiтував.
Вiдомостi про аудиторський висновок вiдсутнi, тому що емiтент розкриває текст аудиторського 
висновку (звiту).



III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Публiчне акцiонерне товариство "Полiкомбанк"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

А00 №582175

3. Дата проведення державної реєстрації

18.08.1994

4. Територія (область)

Чернігівська 

5. Статутний капітал (грн)

200000000.00

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу 
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

304

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

64.99 Надання iнших фiнансових послуг (крiм страхування та пенсiйного забезпечення), н.в.i.у.

66.12 Посередництво за договорами по цiнних паперах або товарах

66.19 Iнша допомiжна дiяльнiсть у сферi фiнансових послуг, крiм страхування та пенсiйного
забезпечення

10. Органи управління підприємства

не заповнюється емiтентами - акцiонерними товариствами 

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у
національній валюті

Нацiональний банк України

2) МФО банку

300001

3) поточний рахунок

32007109201026

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у
іноземній валюті

Raiffeisen Bank International AG

5) МФО банку



6) поточний рахунок

70-55.068.274

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

Вид діяльності
Номер
ліцензії

(дозволу)

Дата
видачі

Державний
орган, що

видав

Дата
закінчення
дії ліцензії
(дозволу)

1 2 3 4 5

Надання банкiвських послуг, визначених у статтi 47 Закону України
"Про банки i банкiвську дiяльнiсть"

152 07.11.2011 НБУ Необмежена

Опис
Лiцензiя на право надання банкiвських послуг

видана безстроково

 

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з торгiвлi
цiнними паперами. Брокерська дiяльнiсть

АД
075840

14.09.2012 НКЦПФР Необмежена

Опис

Лiцензiя на право здiйснювати професiйну
дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з
торгiвлi цiнними паперами, а саме брокерську

дiяльнiсть видана безстроково

 

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна
дiяльнiсть депозитарної установи

АЕ 263217 20.08.2013 НКЦПФР Необмежена

Опис

Лiцензiя на прово здiйснювати професiйну
дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарну

дiяльнiсть депозитарної установи видана
безстроково

 

Генеральна лiцензiя на здiйснення валютних операцiй 152-2 18.10.2016 НБУ Необмежена

Опис

Генеральна лiцензiя на здiйснення валютних
операцiй вiд 18.10.2016 р. № 152-2, видана

Нацiональним банком України на право
здiйснення валютних операцiй, визначених
пунктами 1-4 частини другої та частиною

четвертою статтi 47 Закону України «Про банки i
банкiвську дiяльнiсть». Видана безстроково.

 

15. Інформація про рейтингове агентство

Найменування
рейтингового

агентства

Ознака рейтингового
агентства (уповноважене,

міжнародне)

Дата визначення або поновлення
рейтингової оцінки емітента або

цінних паперів емітента

Рівень кредитного
рейтингу емітента або

цінних паперів емітента

1 2 3 4

Найцiональне
рейтингове агентство

"Рюрiк"

уповноважене рейтингове
агентство

24.03.2017
r4 (висока надiйнiсть

вкладiв)

Найцiональне
рейтингове агентство

"Рюрiк"

уповноважене рейтингове
агентство

24.03.2017 uaA- (стабiльний)

Найцiональне
рейтингове агентство

уповноважене рейтингове
агентство

31.05.2017 r4 (висока надiйнiсть
вкладiв)



"Рюрiк"

Найцiональне
рейтингове агентство

"Рюрiк"

уповноважене рейтингове
агентство

31.05.2017 uaA- (стабiльний)

Найцiональне
рейтингове агентство

"Рюрiк"

уповноважене рейтингове
агентство

29.09.2017
r4 (висока надiйнiсть

вкладiв)

Найцiональне
рейтингове агентство

"Рюрiк"

уповноважене рейтингове
агентство

29.09.2017 uaA- (в розвитку)

Найцiональне
рейтингове агентство

"Рюрiк"

уповноважене рейтингове
агентство

26.12.2017
r4 (висока надiйнiсть

вкладiв)

Найцiональне
рейтингове агентство

"Рюрiк"

уповноважене рейтингове
агентство

26.12.2017 uaA- (в розвитку)

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

Найменування
юридичної особи
засновника та/або

учасника

Ідентифікаційний код
юридичної особи засновника

та/або учасника
Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв),
які належать засновнику

та/або учаснику (від загальної
кількості)

ПАТ ВТФ "Сiверянка" 00310143
14020Україна м. Чернiгiв
вул. Шевченка, буд. 246-А

0.1692

Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи

Відсоток акцій (часток, паїв),
які належать засновнику

та/або учаснику (від загальної
кількості)

22 фiзичнi особи 4.3803

Усього 4.5495

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада*

Голова Правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Тарасовець Микола Павлович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

д/в

4) рік народження**

1951

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

48



7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Полiкомбанк, Голова Правлiння з 10.07.2012

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

10.07.2012 безстроково

9) Опис

Заробiтна плата виплачувалась вiдповiдно до штатного розпису, iншої винагороди не отримував. 
Повноваження та обов'язки посадової особи визначено у Статутi банку та Положеннi про 
Правлiння банку. Рiшення про обрання особи на посаду було прийнято Спостережною радою 
10.07.12 (протокол № 09). Посадову особу обрано безстроково. Особа на iнших пiдприємствах 
посад не займає. Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: з 2012 року 
Голова Правлiння Полiкомбанку (вул. О.Молодчого, 46, м.Чернiгiв, 14013). Загальний стаж роботи 
48 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має. Фiзичною особою
не надано згоди на розкриття паспортних даних. 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Горнюк Євген Миколайович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

д/в

4) рік народження**

1977

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

19

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Полiкомбанк, заступник Голови Правлiння – начальник управлiння активних та пасивних операцiй

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

05.09.2006 безстроково 

9) Опис

В Полiкомбанку обiймає посаду заступника Голови Правлiння. Заробiтна плата виплачувалась 
вiдповiдно до штатного розпису, iншої винагороди не отримував. Повноваження та обов'язки 
посадової особи визначено у посадовiй iнструкцiї, Статутi банку та Положеннi про Правлiння 
банку. Рiшення про обрання особи на посаду було прийнято загальними зборами акцiонерiв 
05.09.06 (протокол № 45). Посадову особу обрано безстроково. Перелiк посад, якi особа обiймала 
протягом останнiх п'яти рокiв: з 2012 року заступник Голови Правлiння Полiкомбанку 
(вул.О.Молодчого, 46, м.Чернiгiв, 14013). Особа на iнших пiдприємствах посад не займає. 
Загальний стаж роботи 19 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не
має. Фiзичною особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 



акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Федорова Тамара Миколаївна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

д/в

4) рік народження**

1961

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

39

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Полiкомбанк, начальник органiзацiйно-правового вiддiлу

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

05.09.2006 безстроково 

9) Опис

В Полiкомбанку обiймає посаду начальника органiзацiйно-правового вiддiлу. Заробiтна плата 
виплачувалась вiдповiдно до штатного розпису, iншої винагороди не отримувала. Повноваження та
обов'язки посадової особи визначено у посадовiй iнструкцiї, Статутi банку та Положеннi про 
Правлiння банку. Рiшення про обрання особи на посаду було прийнято загальними зборами 
акцiонерiв 05.09.06 (протокол № 45). Посадову особу обрано безстроково. Перелiк посад, якi особа
обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: з 2012 року начальник органiзацiйно-правового вiддiлу 
Полiкомбанку (вул.О.Молодчого, 46, м.Чернiгiв, 14013). Загальний стаж роботи 39 рокiв. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має. Фiзичною особою не 
надано згоди на розкриття паспортних даних.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Пономаренко Тетяна Анатолiївна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

д/в

4) рік народження**

1983

5) освіта**

Вища



6) стаж роботи (років)**

12

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Полiкомбанк, фахiвець з фiнансового монiторингу сектору фiнансового монiторингу

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

23.01.2014 безстроково

9) Опис

В Полiкомбанку обiймає посаду начальника сектора фiнансового монiторингу. Заробiтна плата 
виплачувалась вiдповiдно до штатного розпису, iншої винагороди не отримувала. Повноваження та
обов'язки посадової особи визначено у посадовiй iнструкцiї, Статутi банку та Положеннi про 
Правлiння банку. Рiшення про обрання особи на посаду було прийнято Спостережною радою 
23.01.14 (протокол № 2). Посадову особу обрано безстроково. Перелiк посад, якi особа обiймала 
протягом останнiх п'яти рокiв: з 2012 року фахiвець з фiнансового монiторингу сектору 
фiнансового монiторингу Полiкомбанку, з 2014 начальник сектора фiнансового монiторингу 
Полiкомбанку (вул.О.Молодчого, 46, м.Чернiгiв, 14013). Особа на iнших пiдприємствах посад не 
займає. Загальний стаж роботи 12 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
особа не має. Фiзичною особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Ховрич Андрiй Iванович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

д/в

4) рік народження**

1978

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

20

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Полiкомбанк, начальник фiнансово-економiчного вiддiлу

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

07.04.2014 безстроково

9) Опис

В Полiкомбанку обiймає посаду начальника фiнансово-економiчного управлiння. Заробiтна плата 
виплачувалась вiдповiдно до штатного розпису, iншої винагороди не отримував. Повноваження та 
обов'язки посадової особи визначено у посадовiй iнструкцiї, Статутi банку та Положеннi про 
Правлiння банку. Рiшення про обрання особи на посаду було прийнято Спостережною радою 
07.04.14 (протокол № 05). Посадову особу обрано безстроково. Перелiк посад, якi особа обiймала 



протягом останнiх п'яти рокiв: з 2012 року начальник фiнансово-економiчного управлiння 
Полiкомбанку (вул.О.Молодчого, 46, м.Чернiгiв, 14013). Особа на iнших пiдприємствах посад не 
займає. Загальний стаж роботи 20 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
особа не має. Фiзичною особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Муцька Тамара Миколаївна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

д/в

4) рік народження**

1969

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

26

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Полiкомбанк, начальник вiддiлу активних та пасивних операцiй управлiння активних i пасивних 
операцiй

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

24.12.2014 безстроково

9) Опис

В Полiкомбанку обiймає посаду заступника Голови Правлiння - начальника управлiння активних i 
пасивних операцiй. Заробiтна плата виплачувалась вiдповiдно до штатного розпису, iншої 
винагороди не отримувала. Повноваження та обов'язки посадової особи визначено у посадовiй 
iнструкцiї, Статутi банку та Положеннi про Правлiння банку. Рiшення про обрання особи на 
посаду було прийнято Спостережною радою 24.12.14 (протокол № 26). Посадову особу обрано 
безстроково. Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: з 2012 року 
начальник вiддiлу активних i пасивних операцiй управлiння активних i пасивних операцiй, з 2014 
року заступник Голови Правлiння - начальник управлiння активних i пасивних операцiй 
Полiкомбанку (вул.О.Молодчого, 46, м.Чернiгiв, 14013). Особа на iнших пiдприємствах посад не 
займає. Загальний стаж роботи 26 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
особа не має. Фiзичною особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Правлiння. Головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Дудко Марина Миколаївна



3) ідентифікаційний код юридичної особи

д/в

4) рік народження**

1978

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

16

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Полiкомбанк, заступник головного бухгалтера - начальник вiддiлу адмiнiстративно-управлiнських 
розрахункiв

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

26.04.2016 безстроково

9) Опис

В Полiкомбанку обiймає посаду головного бухгалтера. За наказом Голови Правлiння вiд 21.06.16 
№ 96-ОС у зв'язку з отриманням письмової згоди Нацiонального банку України Дудко Марину 
Миколаївну призначено з 21 червня 2016 року головним бухгалтером на невизначений строк. 
Заробiтна плата виплачувалась вiдповiдно до штатного розпису, iншої винагороди не отримувала. 
Повноваження та обов’язки посадової особи визначено у посадовiй iнструкцiї, Статутi банку та 
Положеннi про Правлiння банку. Рiшення про обрання особи на посаду члена правлiння було 
прийнято Спостережною радою 26.04.16 (протокол № 11). Посадову особу обрано безстроково. 
Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: з 2012 року заступник головного 
бухгалтера – начальник вiддiлу адмiнiстративно-управлiнських розрахункiв Полiкомбанку, з 
травня 2016 виконуюча обов’язки головного бухгалтера Полiкомбанку, з червня 2016 головний 
бухгалтер Полiкомбанку (вул.О.Молодчого, 46, м.Чернiгiв, 14013). Особа на iнших пiдприємствах 
посад не займає. Загальний стаж роботи 16 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини особа не має. Фiзичною особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Спостережної ради (незалежний)

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Радченко Микола Олексiйович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

д/в

4) рік народження**

1952

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

43



7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "ЧЕЗАРА", директор з кадрiв та загальних питань

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

25.04.2017 до наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв

9) Опис

Винагорода посадовiй особi в будь-якiй формi емiтентом не сплачувалась. Повноваження та 
обов’язки посадової особи визначено у Статутi банку та Положеннi про Спостережну раду банку. 
Рiшення про обрання особи на посаду члена Спостережної ради було прийнято загальними 
зборами акцiонерiв 10.04.13 (протокол № 60). Рiшення про обрання особи на посаду члена 
Спостережної ради було прийнято загальними зборами акцiонерiв 22.04.16 (протокол № 67). 
Рiшення про обрання особи на посаду Голови Спостережної ради було прийнято загальними 
зборами акцiонерiв 22.04.16 (протокол № 67). Повноваження посадової особи (Голови 
спостережної ради) припинено рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв Банку 25.04.17 
(протокол № 70).
Посадову особу-члена Спостережної ради-обрано рiчними загальними зборами акцiонерiв 25.04.17
(протокол № 70) на строк до наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв Банку у вiдповiдностi 
до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" №514-VI вiд 17.09.2008 року з урахуванням 
змiн.
Посадова особа не є акцiонером банку.
Особа займає посаду директора з кадрiв та загальних питань ПАТ "ЧЕЗАРА" (вул. Захисникiв 
України, буд. 25, м. Чернiгiв, 14030). Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти 
рокiв: з 2012 року вiце-президент ВАТ "ЧЕЗАРА", з 2012 року директор з кадрiв та загальних 
питань ПАТ "ЧЕЗАРА". 
Загальний стаж роботи 43 роки. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має. 
Фiзичною особою не надано згоди на розкриття паспортних даних.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Спостережної ради (незалежний)

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Шило Анатолiй Миколайович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

д/в

4) рік народження**

1951

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

50

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "Готель-Україна", радник директора

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)



25.04.2017 до наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв

9) Опис

Винагорода посадовiй особi в будь-якiй формi емiтентом не сплачувалась. Повноваження та 
обов'язки посадової особи визначено у Статутi банку та Положеннi про Спостережну раду банку. 
Рiшення про обрання особи на посаду було прийнято загальними зборами акцiонерiв 10.04.13 
(протокол № 60). За власним бажанням на пiдставi письмової заяви повноваження особи було 
припинено з 29.02.2016. Рiшення про обрання особи на посаду було прийнято загальними зборами 
акцiонерiв 22.04.16 (протокол № 67). Повноваження посадової особи припинено рiшенням рiчних 
загальних зборiв акцiонерiв Банку 25.04.17 (протокол № 70).
Посадову особу-члена Спостережної ради-обрано рiчними загальними зборами акцiонерiв 25.04.17
(протокол № 70) на строк до наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв Банку у вiдповiдностi 
до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" №514-VI вiд 17.09.2008 року з урахуванням 
змiн.
Посадова особа не є акцiонером банку.
Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: 2011-2012 радник Голови 
Правлiння Полiкомбанку (вул.О.Молодчого, 46, м.Чернiгiв, 14013), радник директора ПАТ "Готель-
Україна", 2012-2015 менеджер у готельному господарствi ПАТ "Готель-Україна" (пр-т Миру, 33, 
м.Чернiгiв, 14000), 2015-2017 пенсiонер. 
Загальний стаж роботи 50 рокiв. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має. 
Фiзичною особою не надано згоди на розкриття паспортних даних.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Спостережної ради (акцiонер)

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Тарасовець Юрiй Миколайович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

д/в

4) рік народження**

1975

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

9

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Чернiгiвмiськбуд", комерцiйний директор

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

25.04.2017 до наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв 

9) Опис

Винагорода посадовiй особi в будь-якiй формi емiтентом не сплачувалась. Повноваження та 
обов'язки посадової особи визначено у Статутi банку та Положеннi про Спостережну раду банку. 
Рiшення про обрання особи на посаду було прийнято загальними зборами акцiонерiв 10.04.13 



(протокол № 60). Рiшення про обрання особи на посаду було прийнято загальними зборами 
акцiонерiв 22.04.16 (протокол № 67). Повноваження посадової особи припинено рiшенням рiчних 
загальних зборiв акцiонерiв Банку 25.04.17 (протокол № 70).
Посадову особу-члена Спостережної ради-обрано рiчними загальними зборами акцiонерiв 25.04.17
(протокол № 70) на строк до наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв Банку у вiдповiдностi 
до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" №514-VI вiд 17.09.2008 року з урахуванням 
змiн.
Посадова особа є акцiонером Полiкомбанку, володiє 9,2988% статутного капiталу.
Посадова особа займає посаду комерцiйного директора ТОВ "Чернiгiвмiськбуд" (пр-т Миру, буд. 
33, м. Чернiгiв, 14000). Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: фiзична 
особа-пiдприємець та комерцiйний директор ТОВ "Чернiгiвмiськбуд"; Голова Наглядової ради 
ПрАТ "Ресторан "Градецький" (пр-т Миру, 68, м.Чернiгiв, 14005); Голова Наглядової ради ПрАТ 
"Чернiгiвводпроект" (пр-т Перемоги, 39, м.Чернiгiв, 14017).
Загальний стаж роботи 9 рокiв. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має. 
Фiзичною особою не надано згоди на розкриття паспортних даних.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Спостережної ради (акцiонер)

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Тарасовець Олександр Миколайович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

д/в

4) рік народження**

1976

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

16

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПрАТ "ЧБ "Спорттовари", директор

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

25.04.2017 до наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв

9) Опис

Винагорода посадовiй особi в будь-якiй формi емiтентом не сплачувалась. Повноваження та 
обов'язки посадової особи визначено у Статутi банку та Положеннi про Спостережну раду банку. 
Рiшення про обрання особи на посаду було прийнято загальними зборами акцiонерiв 10.04.13 
(протокол № 60). Рiшення про обрання особи на посаду було прийнято загальними зборами 
акцiонерiв 22.04.16 (протокол № 67). Повноваження посадової особи припинено рiшенням рiчних 
загальних зборiв акцiонерiв Банку 25.04.17 (протокол № 70).
Посадову особу-члена Спостережної ради-обрано рiчними загальними зборами акцiонерiв 25.04.17
(протокол № 70) на строк до наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв Банку у вiдповiдностi 
до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" №514-VI вiд 17.09.2008 року з урахуванням 



змiн.
Посадова особа є акцiонером Полiкомбанку, володiє 1,2246% статутного капiталу. 
Особа займає посаду директора ПрАТ "ЧБ "Спорттовари" (вул. Днiпровська, 34, м. Чернiгiв, 
14010). 
Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: фiзична особа – пiдприємець, 
2012-2016 директор ПАТ "ЧБ "Спорттовари", з травня 2016 директор ПрАТ "ЧБ "Спорттовари"; 
Член Наглядової ради ПрАТ "Елiта" (вул.Освiти, 10, смт.Сосниця, Сосницький р-н, Чернiгiвська 
обл., 16100); Член Наглядової ради ПрАТ "Металiст" (вул.Промислова, 7, м.Чернiгiв, 14017); Член 
Наглядової ради ПрАТ "Чернiгiвська швейна фабрика "Елегант" (пр-т Перемоги, 41, м.Чернiгiв, 
14017), Заступник директора ПрАТ "Елiта" (вул.Освiти, 10, смт.Сосниця, Сосницький р-н, 
Чернiгiвська обл., 16100), Комерцiйний директор ПрАТ "Рекламний комбiнат" (вул. Iвана Мазепи, 
53, м.Чернiгiв, 14017).
Загальний стаж роботи 16 рокiв. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має. 
Фiзичною особою не надано згоди на розкриття паспортних даних.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Спостережної ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Глаголєв Павло Олександрович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

д/в

4) рік народження**

1981

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

15

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "Рекламний комбiнат", юрисконсульт

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

22.04.2016 безстроково ???

9) Опис

Винагорода посадовiй особi в будь-якiй формi емiтентом не сплачувалась. Повноваження та 
обов'язки посадової особи визначено у Статутi банку та Положеннi про Спостережну раду банку. 
Рiшення про обрання особи на посаду було прийнято загальними зборами акцiонерiв 22.04.16 
(протокол № 67). 
Повноваження посадової особи припинено рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв Банку 
25.04.17 (протокол № 70).
Посадова особа не є акцiонером банку.
Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: 2012-2016 юрисконсульт ПАТ 
"Рекламний комбiнат", з травня 2016 юрисконсульт ПрАТ "Рекламний комбiнат" (вул. I.Мазепи, 53,
м.Чернiгiв, 14017). Загальний стаж роботи 15 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та 



посадовi злочини особа не має. Фiзичною особою не надано згоди на розкриття паспортних даних.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Голова Ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Красюк Ганна Iванiвна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

д/в

4) рік народження**

1959

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

39

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Приватне акцiонерне товариство "Полiська страхова компанiя", головний бухгалтер

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

10.04.2013 5 рокiв

9) Опис

Винагорода посадовiй особi в будь-якiй формi емiтентом не сплачувалась. Повноваження та 
обов'язки посадової особи визначено у Статутi банку та Положеннi про Ревiзiйну комiсiю банку. 
Рiшення про обрання членом Ревiзiйної комiсiї було прийнято загальними зборами акцiонерiв 
10.04.13 (протокол № 60). Посадову особу обрано на 5 рокiв. Рiшення про обрання головою 
Ревiзiйної комiсiї було прийнято Ревiзiйною комiсiєю 10.04.13 (протокол № 2). Рiшення про 
обрання головою Ревiзiйної комiсiї було прийнято загальними зборами акцiонерiв 05.08.13 
(протокол № 61). Особа на iнших пiдприємствах посад не займає. Перелiк посад, якi особа 
обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: з 2012 по жовтень 2016 року головний бухгалтер ПрАТ 
"Полiська страхова компанiя" (вул.О.Молодчого, 46, м.Чернiгiв, 14013). Загальний стаж роботи 39 
рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має. Фiзичною особою не
надано згоди на розкриття паспортних даних.
Згiдно Протоколу рiчних загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства 
"Полiкомбанк" вiд 25.04.17 №70 припиненi достроково повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї 
Банку.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Вернигор Наталiя Iванiвна

3) ідентифікаційний код юридичної особи



д/в

4) рік народження**

1980

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

19

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ "Фiанiт", бухгалтер 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

10.04.2013 5 рокiв

9) Опис

Винагорода посадовiй особi в будь-якiй формi емiтентом не сплачувалась. Повноваження та 
обов'язки посадової особи визначено у Статутi банку та Положеннi про Ревiзiйну комiсiю банку. 
Рiшення про обрання особи на посаду було прийнято загальними зборами акцiонерiв 10.04.13 
(протокол № 60). Посадову особу обрано на 5 рокiв. Посадова особа займає посаду бухгалтера 
ТОВ "Фiанiт" (вул. О. Молодчого, буд. 46, м. Чернiгiв, 14013). Перелiк посад, якi особа обiймала 
протягом останнiх п'яти рокiв: з 2012 року бухгалтер ТОВ "Фiанiт". Загальний стаж роботи 19 
рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має. Фiзичною особою не
надано згоди на розкриття паспортних даних.
Згiдно Протоколу рiчних загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства 
"Полiкомбанк" вiд 25.04.17 №70 припиненi достроково повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї 
Банку.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Чепiк Наталiя Миколаївна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

д/в

4) рік народження**

1971

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

21

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ДП "Водземпроект" ПАТ "Чернiгiвводпроект", головний бухгалтер

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)



10.04.2013 5 рокiв

9) Опис

Винагорода посадовiй особi в будь-якiй формi емiтентом не сплачувалась. Повноваження та 
обов'язки посадової особи визначено у Статутi банку та Положеннi про Ревiзiйну комiсiю банку. 
Рiшення про обрання особи на посаду було прийнято загальними зборами акцiонерiв 10.04.13 
(протокол № 60). Посадову особу обрано на 5 рокiв. Особа на iнших пiдприємствах посад не 
займає. Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: з 2012 по травень 2016 
року головний бухгалтер ДП "Водземпроект" ПАТ "Чернiгiвводпроект", з червня по серпень 2016 
року головний бухгалтер ДП "Водземпроект" ПрАТ "Чернiгiвводпроект" (пр-т Перемоги, 39, 
м.Чернiгiв, 14017). Загальний стаж роботи 21 рiк. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини особа не має. Фiзичною особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. 
Згiдно Протоколу рiчних загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства 
"Полiкомбанк" вiд 25.04.17 №70 припиненi достроково повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї 
Банку.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Голова Спостережної ради (незалежний)

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Волошок Леонiд Петрович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

д/в

4) рік народження**

1953

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

39

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

2000 – 2015 Управлiння Нацiонального банку України в Чернiгiвськiй областi, Начальник 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

25.04.2017 до наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв

9) Опис

Винагорода посадовiй особi в будь-якiй формi емiтентом не сплачувалась. Повноваження та 
обов’язки посадової особи визначено у Статутi банку та Положеннi про Спостережну раду банку. 
Рiшення про обрання особи на посаду члена Спостережної ради було прийнято загальними 
зборами акцiонерiв 25.04.17 (протокол № 70) на строк до наступних рiчних загальних зборiв 
акцiонерiв Банку у вiдповiдностi до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" №514-VI 
вiд 17.09.2008 року з урахуванням змiн. 
Посадова особа не є акцiонером банку.
Особа не обiймає посад на iнших пiдприємствах. Перелiк посад, якi особа обiймала протягом 
останнiх п’яти рокiв: 2000-2015 Начальник Управлiння Нацiонального банку України в 
Чернiгiвськiй областi (вул.Кирпоноса, 16, м.Чернiгiв, 14000), 2015 – 2017 пенсiонер. 



Загальний стаж роботи 39 рокiв. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має. 
Фiзичною особою не надано згоди на розкриття паспортних даних.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

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

особи

Ідентифікаційний код
юридичної особи

Кількість
акцій (шт.)

Від загальної
кількості акцій

(у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості
іменні

прості на
пред'явника

привілейовані
іменні

привілейовані на
пред'явника

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Голова Правлiння Тарасовець Микола Павлович д/в 47981 0.3309 47981 0 0 0

Член Правлiння Горнюк Євген Миколайович д/в 0 0 0 0 0 0

Член Правлiння Федорова Тамара Миколаївна д/в 0 0 0 0 0 0

Член Правлiння
Пономаренко Тетяна

Анатолiївна
д/в 0 0 0 0 0 0

Член Правлiння Ховрич Андрiй Iванович д/в 0 0 0 0 0 0

Член Правлiння Муцька Тамара Миколаївна д/в 12174 0.0840 12174 0 0 0

Член Правлiння,
головний
бухгалтер

Дудко Марина Миколаївна д/в 0 0 0 0 0 0

Член
Спостережної

ради
Радченко Микола Олексiйович д/в 0 0 0 0 0 0

Член
Спостережної

ради
Шило Анатолiй Миколайович д/в 0 0 0 0 0 0

Член
Спостережної

ради

Тарасовець Олександр
Миколайович

д/в 177560 1.2246 177560 0 0 0

Член
Спостережної

ради

Тарасовець Юрiй
Миколайович

д/в 1348328 9.2988 1348328 0 0 0

Член
Спостережної

ради 

Глаголєв Павло
Олександрович

д/в 0 0 0 0 0 0

Голова Ревiзiйної
комiсiї

Красюк Ганна Iванiвна д/в 0 0 0 0 0 0



Член Ревiзiйної
комiсiї

Вернигов Наталiя Iванiвна д/в 0 0 0 0 0 0

Член Ревiзiйної
комiсiї

Чепiк Наталiя Миколаївна д/в 0 0 0 0 0 0

Усього 1586043 10.9383 1586043 0 0 0



VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних
товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій

емітента (для публічних акціонерних товариств)

Найменування
юридичної особи

Ідентифікаційний код
юридичної особи*

Місцезнаходження
Кількість акцій

(штук)
Від загальної кількості

акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості
іменні

привілейовані
іменні

ПАТ "Елiта" 00310120
16100 Україна Чернігівська Сосницький

смт Сосниця вул. Освiти, буд. 10
4577672 31.5702 4577672 0

ТОВ "Статум Рос" 37804508
14013 Україна Чернігівська - м. Чернiгiв

вул. О. Молодчого, буд. 46
3570000 24.6207 3570000 0

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

акцій (штук)
Від загальної кількості

акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості
іменні

привілейовані
іменні

Тарасовець Юрiй Миколайович 1348328 9.2988 1348328 0

Усього 8458400 70.3109 8458400 0

*Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади 
іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.
**Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).



VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних
зборів*

чергові позачергові

X

Дата 
проведення

25.04.2017

Кворум 
зборів**

74.2661

Опис У звiтному роцi 25.04.2017 року проведено рiчнi загальнi збори акцiонерiв. Загальнi збори було 
скликано вiдповiдно до рiшення Спостережної ради емiтента. Пропозицiї до перелiку питань порядку 
денного загальних зборiв (додатковi питання) акцiонерами не вносились.
Вiдповiдно до Статуту Банку статутний капiтал становить 120.300.000,00 грн., загальна кiлькiсть акцiй:
12.030.000 шт., з них простих iменних акцiй 12.007.800 шт. i привiлейованих акцiй 22.200 шт.
Вiдповiдно до п. 10 р. VI Закону України "Про депозитарну систему України" кiлькiсть простих 
iменних акцiй, щодо яких встановлено обмеження щодо врахування цiнних паперiв при визначеннi 
кворуму та при голосуваннi в органах емiтента: 266.082 шт., якi належать 67 акцiонерам. Таким чином, 
для визначення кворуму на загальних зборах акцiонерiв Банку враховується 11.741.718 голосуючих 
простих акцiй. 
Кiлькiсть акцiонерiв - власникiв голосуючих простих акцiй, якi зареєструвались для участi у загальних 
зборах Банку: 9 (дев"ять) осiб, яким належить 8.720.121 голос, що становить 74,2661% вiд загальної 
кiлькостi голосiв, якi враховуються пiд час визначення кворуму та голосування на зборах. 
Банк не має викуплених акцiй. Привiлейованi iменнi акцiї не надають права голосу з питань порядку 
денного цих загальних зюорiв акцiонерiв. Кворум загальних зборiв акцiонерiв: бiльш як 50% 
голосуючих простих акцiй, тобто бiльш як 5.870.859 голосiв. Збори вважаються правомочними.
Перелiк питань, що розглядалися на цих загальних зборах (порядок денний): 
1.Обрання лiчильної комiсiї, включаючи голову.
2.Прийняття рiшень з питань порядку проведення загальних зборiв акцiонерiв, обрання головуючого та
секретаря загальних зборiв акцiонерiв, затвердження регламенту загальних зборiв акцiонерiв.
3.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння за 2016 рiк. Визначення основних 
напрямiв дiяльностi банку у 2017 роцi.
4.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Спостережної ради за 2016 рiк.
5.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї за пiдсумками перевiрки 
фiнансово-господарської дiяльностi банку за 2016 рiк.
6.Затвердження заходiв за результатами розгляду висновку (звiту) зовнiшнього аудитора банку за 2016 
рiк.
7.Затвердження рiчного звiту (рiчної фiнансової звiтностi) банку за 2016 рiк.
8.Розподiл прибутку за результатами дiяльностi банку в 2016 роцi.
9.Прийняття рiшення про припинення повноважень Спостережної ради.
10.Обрання членiв Спостережної ради.
11.Обрання голови Спостережної ради.
12.Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Спостережної ради,
обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з ними.
13.Внесення змiн до Положення про Правлiння Банку.
Результати розгляду питань порядку денного: 
1.Обрати лiчильну комiсiю у складi 3 осiб: Гаврилiна Ольга Валерiївна - голова, Ворох Ангелiна 
Василiвна, Федосок Олена Петрiвна.
2.Згiдно зi Статутом Банку головує на Загальних зборах акцiонерiв Голова Спостережної ради Банку 
Радченко Микола Олексiйович. Обрати Селiвон Iрину Юрiївну секретарем Загальних зборiв акцiонерiв.
Голосування з усiх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенiв для голосування, 
виданих учасникам зборiв пiд час проведення реєстрацiї. Порядок та спосiб засвiдчення бюлетенiв для 
голосування для голосування наступний: кожний надрукований на офiсному паперi на лазерному 
принтерi бюлетень засвiдчується пiд час проведення реєстрацiї акцiонерiв для участi у зборах пiдписом
голови реєстрацiйної комiсiї. Для доповiдей з кожного питання порядку денного надавати до 10 хвилин 
на одну особу, на обговорення (виступи, питання) - до 5 хвилин на особу.
3.Затвердити Звiт Правлiння Банку за 2016 рiк .Затвердити основнi напрями дiяльностi Банку у 2017 
роцi та доручити Правлiнню i Спостережнiй радi Банку органiзувати їх виконання.
4.Затвердити звiт Спостережної ради Банку за 2016 рiк.
5.Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї за 2016 рiк. Затвердити Висновок Ревiзiйної комiсiї за пiдсумками 
перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Банку за 2016 рiк.
6.Затвердити заходи за результатами розгляду звiту зовнiшнього аудитора Банку ща 2016 рiк.
7.Затвердити рiчний звiт (рiчну фiнансову звiтнiсть) Банку за 2016 рiк у складi Звiту про фiнансовий 



стан (Балансу), звiту проп рибутки i збитки та iнший сукупний дохiд (Звiту про фiнансовi результати), 
Звiту про змiни у власному капiталi (Звiт про власний капiтал), Звiтк про рух грошових коштiв та 
Примiток до фiнансової звiтностi.
8.Прибуток Банку за результатами дiяльностi в 2016 роцi становить: 289.578,00 гривень (двiстi 
вiсiмдесят дев"ять тисяч п"ятсот сiмдесят вiсiм гривень 00 коп.).
Згiдно з Законом України "Про акцiонернi товвариства" та рiшенням Спостережної ради Банку 
(протокол вiд 17.01.17 № 3) з цих коштiв на виплату дивiдендiв по привiлейованим акцiям було 
направлено 2.220,00 гривень (двi тисячi двiстi двадцять грн.00 коп.).
Залишок прибутку Банку за результатами дiяльностi в 2016 роцi розподiлити таким чином: 
до резервного капiталу - 15.000,00 гривень (П"ятнадцять тисяч гривень 00 коп.);
прибуток у розмiрi 272.358,00 гривень (Двiстi сiмдесят двi тисячi тристьа п"ятдесят вiсiм гривень 00 
коп.) не розподiляти.
На виконання вимог Закону України «Про акцiонернi товариства» припинити повноваження членiв 
Спостережної ради Банку:
Радченко Микола Олексiйович - голова,
Шило Анатолiй Миколайович,
Тарасовець Юрiй Миколайович,
Тарасовець Олександр Миколайович,
Глаголєв Павло Олександрович.
10.Обрати членiв Спостережної ради Банку:
Волошок Леонiд Петрович, незалежний член,
Радченко Микола Олексiйович, незалежний член,
Шило Анатолiй Миколайович, незалежний член,
Тарасовець Юрiй Миколайович, акцiонер,
Тарасовець Олександр Миколайович, акцiонер.
11.Обрати Головою Спостережної ради Банку Волошка Леонiда Петровича.
12.Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Спостережної ради 
Банку. 
Уповноважити Голову Правлiння Банку Тарасовця Миколу Павловича пiдписати цивiльно-правовi 
договори з членами Спостережної ради. 
13.Затвердити змiни до Положення про Правлiння Банку шляхом викладення його в новiй редакцiї. 
Доручити головуючому та секретарю загальних зборiв пiдписати Положення про Правлiння Банку.
Завершення загальних зборiв 25.04.17 о 16:05.
За результатами голосування оформлено протокол про пiдсумки голосування. Дата складення 
протоколу про пiдсумки голосування: 25.04.17.
Дата складення протоколу загальних зборiв акцiонерiв: 26.04.17.

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних
зборів*

чергові позачергові

X

Дата 
проведення

10.07.2017

Кворум 
зборів**

70.3685

Опис У звiтному роцi 10.07.17 проведено позачерговi загальнi збори акцiонерiв. Загальнi збори було 
скликано вiдповiдно до рiшення Спостережної ради емiтента. Пропозицiї до перелiку питань порядку 
денного загальних зборiв (додатковi питання) акцiонерами не вносились.
Вiдповiдно до Статуту Банку статутний капiтал становить 120.300.000 грн., загальна кiлькiсть акцiй : 
12.030.000 шт., з них простих iменних акцiй 12.007.800 шт. i привiлейованих iменних акцiй 22.200 шт.
Дата складення перелiкiв акцiонерiв, якi мають право на участь у зборах: 04 липня 2017 року. Загальна 
кiлькiсть осiб, включених до перелiкiв акцiонерiв, якi мають право на участь у зборах: 139 осiб, яким 
належить 12.006.204 простих iменних та 22.200 штук привiлейованих iменних акцiй. Одна депозитарна
установа не надала iнформацiї для включення до перелiкiв акцiонерiв, якi мають право на участь у 
зборах, щодо акцiонерiв, яким належить 1.596 шт. простих iменних акцiй. 
Вiдповiдно до п. 10 р. VI Закону України "Про депозитарну систему України" кiлькiсть простих 
iменних акцiй, щодо яких встановлено обмеження щодо врахування цiнних паперiв при визначеннi 
кворуму та при голосуваннi в органах емiтента: 266.082 шт., якi належать 67 акцiонерам. Таким чином, 
для визначення кворуму на загальних зборах акцiонерiв Банку враховується 11.741.718 голосуючих 



простих акцiй. 
Кiлькiсть акцiонерiв - власникiв голосуючих простих акцiй, якi зареєструвались для участi у загальних 
зборах Банку: 5 (п'ять) осiб, яким належить 8.262.469 голосiв, що становить 70,3685% вiд загальної 
кiлькостi голосiв, якi враховуються пiд час визначення кворуму та голосування на зборах. 
Банк не має викуплених акцiй. Кворум загальних зборiв акцiонерiв: бiльш як 50% голосуючих простих 
акцiй, тобто бiльш як 5.870.859 голосiв. 
Збори вважаються правомочними.
Перелiк питань, що розглядалися на цих загальних зборах (порядок денний):
1. Обрання лiчильної комiсiї, включаючи голову.
2. Прийняття рiшень з питань порядку проведення загальних зборiв акцiонерiв, обрання головуючого 
та секретаря загальних зборiв акцiонерiв, затвердження регламенту загальних зборiв акцiонерiв.
3. Затвердження результатiв приватного розмiщення акцiй Банку та звiту про результати приватного 
розмiщення акцiй.
4. Внесення змiн до Статуту Банку.
5. Внесення змiн до внутрiшнiх положень Банку.
6. Прийняття рiшення про дострокове припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї.
Результати розгляду питань порядку денного:
1.Обрати лiчильну комiсiю у складi 3 осiб: Гаврилiна Ольга Валерiївна - голова, Глек Вадим Петрович, 
Федосок Олена Петрiвна.
2.Згiдно зi Статутом Банку головує на Загальних зборах акцiонерiв Голова Спостережної ради Банку 
Волошок Леонiд Петрович. Обрати Селiвон Iрину Юрiївну секретарем Загальних зборiв акцiонерiв. 
Голосування з усiх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенiв для голосування, 
виданих учасникам зборiв пiд час проведення реєстрацiї. Порядок та спосiб засвiдчення бюлетенiв для 
голосування наступний: кожний надрукований на офiсному паперi на лазерному принтерi бюлетень 
засвiдчується пiд час проведення реєстрацiї акцiонерiв для участi у зборах пiдписом голови 
реєстрацiйної комiсiї.
Для доповiдей з кожного питання порядку денного надавати до 10 хвилин на одну особу, на 
обговорення (виступи, питання) - до 5 хвилин на особу.
3.Прийняти до уваги, що на 10.07.17 розмiщено 2.470.000 шт. простих iменних акцiй Банку 20-ї емiсiї 
номiнальною вартiстю 10,00 грн. кожна. Розмiщення акцiй здiйснено не в повному обсязi, 
запланованого обсягу розмiщення акцiй не досягнуто. Учасниками емiсiї сплачено 100% вартостi 
розмiщених акцiй на загальну суму 24.700.000,00 грн. 
Затвердити результати приватного розмiщення акцiй Банку додаткової емiсiї у фактично розмiщеному 
та сплаченому обсязi. 
Затвердити звiт про результати приватного розмiщення акцiй. Затвердити Статутний капiтал Банку у 
розмiрi 145.000.000,00 грн., який розподiлений на 14.477.800 шт. простих iменних акцiй номiнальною 
вартiстю 10,00 грн. кожна i 22.200 шт. привiлейованих iменних акцiй номiнальною вартiстю 10,00 грн. 
кожна.
4.Внести змiни до Статуту Банку шляхом викладення його у новiй редакцiї. Затвердити Статут Банку в 
новiй редакцiї. Доручити головуючому та секретарю загальних зборiв акцiонерiв пiдписати цей Статут 
Банку у новiй редакцiї.
Уповноважити Голову Правлiння Банку Тарасовця М.П. (з правом передоручення) подати документи 
для державної реєстрацiї змiн до вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в Єдиному державному
реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань, у тому числi змiн до 
установчого документа юридичної особи - Статуту Банку у новiй редакцiї.
5.Внести змiни до Положення про Загальнi збори акцiонерiв шляхом викладення його в новiй редакцiї. 
Затвердити Положення про Загальнi збори акцiонерiв та доручити Головуючому та секретарю 
загальних зборiв пiдписати це положення.
6.Припинити достроково повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї Банку:
Красюк Ганна Iванiвна - голова,
Вернигор Наталiя Iванiвна,
Чепiк Наталiя Миколаївна.
Завершення загальних зборiв 10.07.17 о 10:40.
За результатами голосування оформлено протокол про пiдсумки голосування. Дата складення 
протоколу про пiдсумки голосування: 10.07.17.
Дата складення протоколу загальних зборiв акцiонерiв: 10.07.17.

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних
зборів*

чергові позачергові

X



Дата 
проведення

29.12.2017

Кворум 
зборів**

58.2487

Опис У звiтному роцi 29.12.17 проведено позачерговi загальнi збори акцiонерiв. Загальнi збори було 
скликано вiдповiдно до рiшення Cпостережної ради емiтента. Пропозицiї до перелiку питань порядку 
денного загальних зборiв (додатковi питання) акцiонерами не вносились.
Вiдповiдно до Статуту Банку статутний капiтал становить 145.000.000,00 грн., загальна кiлькiсть акцiй:
14.500.000 шт., з них простих iменних акцiй 14.477.800 шт. i привiлейованих iменних акцiй 22.200 шт.
Дата складення перелiкiв акцiонерiв, якi мають право на участь у зборах: 22 грудня 2017 року. Загальна
кiлькiсть осiб, включених до перелiкiв акцiонерiв, якi мають право на участь у зборах: 141 особа, яким 
належить 14.476.204 простих iменних та 22.200 штук привiлейованих iменних акцiй. Одна депозитарна
установа не надала iнформацiї для включення до перелiкiв акцiонерiв, якi мають право на участь у 
зборах, щодо акцiонерiв, яким належить 1.596 шт. простих iменних акцiй (НДУ уповноважений на 
зберiгання). 
Вiдповiдно до п. 10 р. VI Закону України "Про депозитарну систему України" кiлькiсть простих 
iменних акцiй, щодо яких встановлено обмеження щодо врахування цiнних паперiв при визначеннi 
кворуму та при голосуваннi в органах емiтента: 266.082 шт., якi належать 67 акцiонерам. Таким чином, 
для визначення кворуму на загальних зборах акцiонерiв Банку враховується 14.211.718 голосуючих 
простих акцiй. 
Кiлькiсть акцiонерiв - власникiв голосуючих простих акцiй, якi зареєструвались для участi у загальних 
зборах Банку: 4 (чотири) особи, яким належить 8.278.141 голос, що становить 58,2487% вiд загальної 
кiлькостi голосiв, якi враховуються пiд час визначення кворуму та голосування на зборах. 
Банк не має викуплених акцiй. Кворум загальних зборiв акцiонерiв: бiльш як 50% голосуючих простих 
акцiй, тобто бiльш як 7.105.859 голосiв. 
Збори вважаються правомочними.
Перелiк питань, що розглядалися на цих загальних зборах (порядок денний):
1. Обрання лiчильної комiсiї, включаючи голову.
2. Прийняття рiшень з питань порядку проведення загальних зборiв акцiонерiв, обрання головуючого 
та секретаря загальних зборiв акцiонерiв, затвердження регламенту загальних зборiв акцiонерiв.
3. Прийняття рiшення про збiльшення розмiру статутного капiталу Банку шляхом приватного 
розмiщення додаткових акцiй iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв.
4. Прийняття рiшення про приватне розмiщення акцiй (iз зазначенням перелiку осiб, якi є учасниками 
такого розмiщення).
5. Визначення уповноваженого органу Банку, якому надаються повноваження щодо визначення 
(затвердження) цiни розмiщення акцiй пiд час першого та другого етапiв укладення договорiв з 
першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй.
6. Визначення уповноваженого органу Банку, якому надаються повноваження щодо вчинення певних 
дiй та прийняття рiшень, передбачених чинним законодавством України, пiд час здiйснення емiсiї 
акцiй, щодо яких прийняте рiшення про приватне розмiщення.
7. Визначення уповноважених осiб Банку, яким надаються повноваження щодо вчинення певних дiй, 
передбачених чинним законодавством України, пiд час здiйснення емiсiї акцiй, щодо яких прийняте 
рiшення про приватне розмiщення.
Результати розгляду питань порядку денного: 
1.Обрати лiчильну комiсiю у складi 3 осiб: Овчаренко Iгор Михайлович – голова, Гаврилiна Ольга 
Валерiївна, Федосок Олена Петрiвна.
2.Згiдно зi Статутом Банку головує на Загальних зборах акцiонерiв Голова Спостережної ради Банку 
Волошок Леонiд Петрович. Обрати Селiвон Iрину Юрiївну секретарем Загальних зборiв акцiонерiв. 
Голосування з усiх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенiв для голосування, 
виданих учасникам зборiв пiд час проведення реєстрацiї. 
Для доповiдей з кожного питання порядку денного надавати до 10 хвилин на одну особу, на 
обговорення (виступи, питання) - до 5 хвилин на особу.
3.Збiльшити розмiр статутного капiталу Банку до 200.000.000,00 гривень шляхом приватного 
розмiщення додаткових акцiй iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв та за 
рахунок коштiв, якi були залученi на умовах субординованого боргу.
4.Здiйснити приватне розмiщення простих iменних акцiй Банку у кiлькостi 5.500.000 штук на загальну 
номiнальну вартiсть 55.000.000,00 гривень. Приватне розмiщення простих iменних акцiй Банку 
здiйснити серед акцiонерiв Банку вiдповiдно до реєстру власникiв iменних цiнних паперiв Банку, 
складеному за випуском простих iменних акцiй станом на 29.12.2017.
Затвердити перелiк осiб, якi є учасниками приватного розмiщення акцiй: акцiонери Банку вiдповiдно 
до реєстру власникiв iменних цiнних паперiв Банку, складеному за випуском простих iменних акцiй 
станом на 29.12.2017. Серед iнших iнвесторiв розмiщення акцiй не передбачається.



Затвердити рiшення про приватне розмiщення акцiй (додається).
5.Визначити, що Спостережна рада банку є органом, якому надаються повноваження щодо визначення 
(затвердження) цiни розмiщення акцiй пiд час першого та другого етапiв укладення договорiв з 
першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй.
6.Визначити Спостережну раду як уповноважений орган для:
- затвердження результатiв укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного 
розмiщення акцiй, яка має затвердити результати укладення цих договорiв наступного дня пiсля 
закiнчення строку їх укладення;
- прийняття рiшення про вiдмову вiд розмiщення акцiй;
- повернення внескiв, внесених в оплату за акцiї, у разi незатвердження у встановленi законодавством 
строки результатiв укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй 
органом емiтента, уповноваженим приймати таке рiшення, або у разi прийняття рiшення про вiдмову 
вiд розмiщення акцiй.
Визначити Правлiння як уповноважений орган для опублiкування повiдомлення про можливiсть 
реалiзацiї переважного права на придбання розмiщуваних Банком акцiй в офiцiйному друкованому 
органi.
Визначити Загальнi збори акцiонерiв як уповноважений орган для:
- затвердження результатiв приватного розмiщення акцiй;
- затвердження звiту про результати приватного розмiщення акцiй.
7.Визначити Голову Правлiння Тарасовця Миколу Павловича уповноваженою особою для проведення 
дiй щодо:
- забезпечення реалiзацiї акцiонерами свого переважного права на придбання акцiй, стосовно яких 
прийнято рiшення про розмiщення; 
- забезпечення укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй.
Завершення загальних зборiв 29.12.17 о 10:45.
За результатами голосування оформлено протокол про пiдсумки голосування. Дата складення 
протоколу про пiдсумки голосування: 29.12.17.
Дата складення протоколу загальних зборiв акцiонерiв: 29.12.17.

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.



VIII. Інформація про дивіденди

За результатами звітнього періоду У звітному періоді

за простими
акціями

за привілейованими
акціями

за простими
акціями

за привілейованими
акціями

Сума нарахованих дивідендів, грн. 0 2220.00 0 2220.00

Нарахувані дивіденди на одну 
акцію, грн.

0 0.10 0 0.10

Сума виплачених/перерахованих 
дивідендів, грн.

0 0 0 2450.55

Дата складання переліку осіб, які 
мають право на отримання 
дивідендів

23.01.2018 18.01.2017

Дата (дати) перерахування 
дивідендів через депозитарну 
систему із зазначенням сум (грн) 
перерахованих дивідендів на 
відповідну дату

Дата (дати) перерахування/ 
відправлення дивідендів 
безпосередньо акціонерам із 
зазначенням сум (грн) 
перерахованих/відправлених 
дивідендів на відповідну дату

01.02.2018/2220.00грн 01.02.2017/2220.00грн

Опис

Спостережною радою 17.01.17 прийняте рiшення про виплату дивiдендiв всiєю 
сумою безпосередньо акцiонерам, не через депозитарну систему України. Строк 
виплати з 01.02.17 по 30.06.17. Станом на дату розкриття рiчної iнформацiї 
дивiденди не виплаченi в повному обсязi через незвернення акцiонерiв для їх 
отримання.
Спостережною радою 05.01.18 прийняте рiшення про виплату дивiдендiв всiєю 
сумою безпосередньо акцiонерам, не через депозитарну систему України. Строк 
виплати з 01.02.18 по 29.06.18. Станом на дату розкриття рiчної iнформацiї 
дивiденди не виплаченi в повному обсязi через незвернення акцiонерiв для їх 
отримання. 



IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або 
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Публiчне акцiонерне товариство "Полiкомбанк"

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ 19356610

Місцезнаходження 14013 Україна Чернігівська м. Чернiгiв вул. О. Молодчого, буд. 46

Номер ліцензії або іншого документа на цей
вид діяльності

АЕ № 263217

Назва державного органу, що видав 
ліцензію або інший документ

НКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа 20.08.2013

Міжміський код та телефон (0462) 651000*163

Факс (0462) 651000*1004

Вид діяльності
Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть, а 
саме: депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи

Опис
Полiкомбанк обслуговує рахунки в цiнних паперах власникiв акцiй 
випуску, що дематерiалiзовано

Повне найменування юридичної особи або 
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ 30370711

Місцезнаходження 04071 Україна Київська м. Київ вул. Нижнiй Вал, 17/8

Номер ліцензії або іншого документа на цей
вид діяльності

немає

Назва державного органу, що видав 
ліцензію або інший документ

З 12.10.2013 року вiдповiдно до ст. 29 роздiл 5 Закону України "Про 
депозитарну систему України" Центральний депозитарiй здiйснює 
професiйну дiяльнiсть без отримання лiцензiї на провадження 
професiйної дiяльностi на фондовому ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

Міжміський код та телефон (044) 591-04-04, (044) 591-04-29

Факс (044) 482-52-04

Вид діяльності Центральний депозитарiй

Опис

ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" надає послуги центрального 
депозитарiю цiнних паперiв як емiтенту та депозитарнiй установi, в 
депозитарiї задепоновано глобальний сертифiкат дематерiалiзованого 
випуску акцiй.
ПАТ "НДУ" також надавав емiтенту послуги як акредитований центр 
сертифiкацiї ключiв.

Повне найменування юридичної особи або 
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Приватне акцiонерне товариство "Страхова Компанiя "ПРОВIДНА"

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ 23510137

Місцезнаходження
03049 Україна м. Київ Солом'янский район м. Київ проспект 
Повiтрофлотський, буд. 25

Номер ліцензії або іншого документа на цей АВ № 594446



вид діяльності

Назва державного органу, що видав 
ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

Дата видачі ліцензії або іншого документа 20.01.2012

Міжміський код та телефон (044) 492-18-18

Факс (044) 492-18-18

Вид діяльності
Страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних 
транспортних засобiв

Опис
Приватне акцiонерне товариство "Страхова Компанiя "ПРОВIДНА" 
надає страховi послуги емiтенту.

Повне найменування юридичної особи або 
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Приватне пiдприємство "Аксiома"

Організаційно-правова форма Приватне підприємство 

Код за ЄДРПОУ 31275682

Місцезнаходження 14005 Україна Чернігівська м. Чернiгiв просп. Миру, буд. 53

Номер ліцензії або іншого документа на цей
вид діяльності

363/17

Назва державного органу, що видав 
ліцензію або інший документ

Фонд державного майна України

Дата видачі ліцензії або іншого документа 21.04.2017

Міжміський код та телефон (0462) 97-15-97

Факс -

Вид діяльності Агентства нерухомостi

Опис

Приватне пiдприємство "Аксiома" надає послуги щодо незалежної 
оцiнки майна Полiкомбанку.
Сертифiкат суб’єкта оцiночної дiяльностi Фонду державного майна 
України вiд 21.04.2017 №363/17.

Повне найменування юридичної особи або 
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Приватне акцiонерне товариство "Антал-Експерт"

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ 14237421

Місцезнаходження 14017 Україна Чернігівська м. Чернiгiв проспект Перемоги, буд. 39

Номер ліцензії або іншого документа на цей
вид діяльності

248/17

Назва державного органу, що видав 
ліцензію або інший документ

Фонд державного майна України

Дата видачі ліцензії або іншого документа 24.03.2017

Міжміський код та телефон (0462) 612-854

Факс (04622) 4-40-16

Вид діяльності
Оцiнка об'єктiв у матерiальнiй формi; Оцiнка цiлiсних майнових 
комплексiв, паїв, цiнних паперiв, майнових прав та нематерiальних 
активiв, у тому числi прав на об'єкти iнтелектуальної власностi

Опис Приватне акцiонерне товариство "Антал-Експерт" надає послуги щодо 
незалежної оцiнки майна Полiкомбанку.
Сертифiкат суб’єкта оцiночної дiяльностi Фонду державного майна 



України вiд 24.03.2017 №248/17.

Повне найменування юридичної особи або 
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Приватне акцiонерне товариство "Українська фондова бiржа"

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ 14281095

Місцезнаходження 01034 Україна м. Київ м. Київ провулок Рильський, буд. 10

Номер ліцензії або іншого документа на цей
вид діяльності

АВ № 581214

Назва державного органу, що видав 
ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.04.2011

Міжміський код та телефон (044) 279-41-58

Факс (044) 278-51-40

Вид діяльності
Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з органiзацiї 
торгiвлi на фондовому ринку

Опис

Приватне акцiонерне товариство "Українська фондова бiржа" (УФБ) з 
25.07.2017 не надає послуги щодо допуску та перебування в бiржовому 
списку бiржi (за категорiєю позалiстингових цiнних паперiв: простих 
iменних акцiй та привiлейованих iменних акцiй включно).
ПрАТ "Українська фондова бiджа" письмово повiдомила Полiкомбанк 
про розiрвання договорiв про допуск та перебування акцiй (простих 
iменних та привiлейованих iменних) в бiржовому списку УФБ (вих. №
№15,16 вiд 23.02.2018) у зв"язку з бажанням Полiкомбанка, як емiтента 
цiнних паперiв, припинити надання таких послуг.

Повне найменування юридичної особи або 
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Приватне акцiонерне товариство "Полiська страхова компанiя"

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ 31598066

Місцезнаходження 14013 Україна Чернігівська м. Чернiгiв вул. О. Молодчого, буд. 46

Номер ліцензії або іншого документа на цей
вид діяльності

АЕ №522725,АЕ№522723

Назва державного органу, що видав 
ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

Дата видачі ліцензії або іншого документа 11.03.2015

Міжміський код та телефон (0462) 67-79-90

Факс (0462) 60-36-72

Вид діяльності
Страхування майна; Обов’язкове особисте страхування вiд нещасних 
випадкiв на транспортi

Опис

Приватне акцiонерне товариство "Полiська страхова компанiя" надає 
страховi послуги емiтенту:
Страхування майна; Обов’язкове особисте страхування вiд нещасних 
випадкiв на транспортi.

Повне найменування юридичної особи або 
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "РЮРIК"

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю 



Код за ЄДРПОУ 16480462

Місцезнаходження 04053 Україна Київська м.Київ вул. Сiчових Стрiльцiв, буд. 52-А

Номер ліцензії або іншого документа на цей
вид діяльності

4

Назва державного органу, що видав 
ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа 12.04.2010

Міжміський код та телефон (044) 383-04-76

Факс (044) 489-65-63

Вид діяльності
Рейтингування та надання iнформацiйно-аналiтичних i консультацiйних
послуг у сферi рейтингування

Опис

Свiдоцтво про включення до Державного реєстру уповноважених 
рейтингових агентств № 4 видане Державною комiсiєю з цiнних 
паперiв та фондового ринку 12.04.10.
НРА «Рюрiк» визначає кредитний рейтинг та рейтинг надiйностi 
вкладiв емiтенту

Повне найменування юридичної особи або 
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 
АУДИТОРСЬКА ФIРМА «РАДА ЛТД»

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю 

Код за ЄДРПОУ 20071290

Місцезнаходження 01103 України Київська м. Київ Залiзничне шосе, буд.47

Номер ліцензії або іншого документа на цей
вид діяльності

1575

Назва державного органу, що видав 
ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 18.05.2001

Міжміський код та телефон (044) 254-27-91

Факс (044) 507-25-56

Вид діяльності Дiяльнiсть у сферi аудиту

Опис

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 
АУДИТОРСЬКА ФIРМА «РАДА ЛТД» надає послуги з огляду 
промiжної та аудиту рiчної фiнансової звiтностi Полiкомбанку.
Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв №
1575, видане за рiшенням Аудиторської палати України вiд 
18.05.2001р., за рiшенням Аудиторської палати України вiд 25.02.2016 
р. № 322/3 термiн продовжено до 25.02.2021 р.
Свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторських фiрм, якi можуть 
проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних 
паперiв, серiя та номер Свiдоцтва: П 000375, видане НКЦПФР 
31.03.2016 року, термiном дiї до 25.02.2021 року.
Згiдно з рiшенням Комiтету з питань аудиту банкiв вiд 27.09.2012 р. 
№40 включено до Реєстру аудиторських фiрм, якi мають право на 
проведення аудиторських перевiрок банкiв (свiдоцтво про включення 
до реєстру № 0000028 вiд 27.09.2012 року, термiном дiї до 07.09.2022р. 
продовжено згiдно з рiшенням Комiтету № 20/299-ПК вiд 07.09.2017 
р.).
Свiдоцтво про вiдповiднiсть системи контролю якостi № 0666 видане 
Аудиторською палатою України згiдно з рiшенням вiд 26.01.2017р. № 
338/3.



Повне найменування юридичної особи або 
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

ДОЧIРНЄ ПIДПРИЄМСТВО "КИЇВСЬКИЙ АУКЦIОННИЙ ЦЕНТР" 
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ДЕРЖАВНА 
АКЦIОНЕРНА КОМПАНIЯ "НАЦIОНАЛЬНА МЕРЕЖА 
АУКЦIОННИХ ЦЕНТРIВ"

Організаційно-правова форма Дочірнє підприємство 

Код за ЄДРПОУ 38576342

Місцезнаходження 02660 Україна Київська м.Київ вул. Марини Раскової, буд.15

Номер ліцензії або іншого документа на цей
вид діяльності

864/17

Назва державного органу, що видав 
ліцензію або інший документ

Фонд державного майна України

Дата видачі ліцензії або іншого документа 31.08.2017

Міжміський код та телефон (044) 486-28-82

Факс -

Вид діяльності Агентства нерухомостi

Опис
Надає послуги щодо незалежної оцiнки майна Полiкомбанку. 
Сертифiкат суб’єкта оцiночної дiяльностi Фонду державного майна 
України вiд 31.08.2017 року №864/17.



X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва про

реєстрацію
випуску

Найменування
органу, що

зареєстрував
випуск

Міжнародний
ідентифікаційний

номер

Тип цінного
паперу

Форма існування
та форма випуску

Номінальна
вартість акцій

(грн)

Кількість
акцій

(штук)

Загальна
номінальна

вартість (грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

31.01.2017 10/1/2017 НКЦПФР UA4000115414
Акція проста

бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні

10.00 14477800 144778000.00 99.8469

Опис

Простi iменнi акцiї банку знаходились в бiржовому списку ПрАТ "Українська фондова бiржа" (УФБ) як позалiстинговi. УФБ з 25.07.2017 не надає
послуги щодо допуску та перебування в бiржовому списку бiржi (за категорiєю позалiстингових цiнних паперiв: простих iменних акцiй).
ПрАТ "Українська фондова бiржа" письмово повiдомила Полiкомбанк про розiрвання договорiв про допуск та перебування акцiй (простих 
iменних) в бiржовому списку УФБ (вих. №16 вiд 23.02.2018) у зв"язку з бажанням Полiкомбанка, як емiтента цiнних паперiв, припинити надання 
таких послуг.
Торгiвля iменними простими акцiями на внутрiшньому та зовнiшньому ринках цiнних паперiв України протягом 2017 року не вiдбувалася. 
Фактiв лiстингу та делiстингу цих цiнних паперiв не було.
У 2016 роцi на позачергових загальних зборах акцiонерiв, якi вiдбулися 20.12.16, прийнято рiшення про збiльшення розмiру статутного капiталу 
шляхом приватного розмiщення простих iменних акцiй iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв. Мета розмiщення акцiй: 
пiдвищення рiвня регулятивного капiталу, збiльшення обсягiв активних операцiй банку. 
На позачергових загальних зборах акцiонерiв, якi вiдбулися 10.07.17, прийнято рiшення про затвердження приватного розмiщення акцiй Банку та 
Звiту про результати приватного розмiщення акцiй.
Наприкiнцi 2017 року, а саме 29.12.17 позачерговими загальними зборами акцiонерiв прийнято рiшення про приватне розмiщення додаткових 
акцiй iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв. Мета розмiщення акцiй: пiдвищення рiвня регулятивного капiталу, 
збiльшення обсягiв активних операцiй банку. В результатi реєстрацiйних дiй одержано Тимчасове свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй 
Полiкомбанк з реєстрацiйним №02/1/2018-Т, дата реєстрацiї 02.01.18.

 

03.03.2011 126/1/11 ДКЦПФР UA4000115422

Акція
привілейована

бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні

10.00 22200 222000.00 0.1531

Опис Привiлейованi iменнi акцiї банку знаходились в бiржовому списку ПрАТ "Українська фондова бiржа" (УФБ) як позалiстинговi.
УФБ з 25.07.2017 не надає послуги щодо допуску та перебування в бiржовому списку бiржi (за категорiєю позалiстингових цiнних паперiв: 
привiлейованих iменних акцiй). ПрАТ "Українська фондова бiржа" письмово повiдомила Полiкомбанк про розiрвання договорiв про допуск та 
перебування акцiй привiлейованих iменних в бiржовому списку УФБ (вих. №15 вiд 23.02.2018) у зв"язку з бажанням Полiкомбанка, як емiтента 
цiнних паперiв, припинити надання таких послуг.



Торгiвля iменними простими акцiями на внутрiшньому та зовнiшньому ринках цiнних паперiв України протягом 2017 року не вiдбувалася. 
Фактiв лiстингу та делiстингу цих цiнних паперiв не було.

 

02.01.2018 02/1/2018-Т НКЦПФР UA4000115414
Акція проста

бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні

10.00 5500000 55000000 37.9310

Опис

Позачерговими загальними зборами акцiонерiв Полiкомбанку (протокол вiд 29.12.17 № 72) було прийняте рiшення про розмiщення цiнних 
паперiв на суму, що перевищує 10 вiдсоткiв статутного капiталу. Простi iменнi акцiї у кiлькостi 5.500.000 шт. на загальну суму 55.000.000,00 грн. 
розмiщуються шляхом приватного розмiщення. Форма iснування акцiй: бездокументарна. Розмiр збiльшення статутного капiталу товариства 
шляхом додаткового випуску акцiй складає 55.000.000,00 грн. (п'ятдесят п'ять мiльйонiв грн. 00 коп.). Номiнальна вартiсть кожної акцiї 10,00 
(десять) грн. Акцiї пропонуються до продажу за цiною 10,00 (десять) грн. Цiна розмiщення затверджена рiшенням Спостережної ради (протокол 
вiд 29.12.17 № 46), дорiвнює номiнальнiй вартостi акцiї та є бiльшою ринкової вартостi акцiї, затвердженої рiшенням Спостережної Ради 
(протокол вiд 19.12.17 № 42) на пiдставi незалежної оцiнки акцiй оцiнювачем (суб'єктом оцiночної дiяльностi) - Приватним пiдприємством 
"Аксiома" станом на 19.12.17. 
Спiввiдношення загальної номiнальної вартостi цiнних паперiв, на яку вони розмiщуються, до розмiру статутного капiталу емiтента на дату 
прийняття цього рiшення: 37,93%. Оплата акцiй здiйснюється грошовими коштами у нацiональнiй валютi України. Метою розмiщення цiнних 
паперiв є виконання програми капiталiзацiї згiдно з вимогами НБУ за скороченою процедурою. Напрями використання отриманих коштiв: 
збiльшення обсягiв активних операцiй банку. Рiшення про розмiщення цiнних паперiв прийнято загальними зборами акцiонерiв (протокол вiд 
29.12.17 №72). Можливiсть конвертацiї простих iменних акцiй не передбачається. Умовами емiсiї не передбачається розмiщення привiлейованих 
акцiй. Iнша суттєва iнформацiя вiдповiдно до проспекту емiсiї вiдсутня.

 



XI. Опис бізнесу

Акцiонерний комерцiйний банк "ПОЛIКОМБАНК" згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв 
(протокол вiд 14 березня 2002 року № 36) перейменовано в ЗАКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "ПОЛIКОМБАНК". Згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 
21 квiтня 2009 року № 51) його перейменовано в Публiчне акцiонерне товариство "Полiкомбанк". 
Редакцiю Статуту Публiчного акцiонерного товариства "Полiкомбанк" було зареєстровано 
державним реєстратором 15.06.2016, 29.08.2017, 12.01.2018.

 

Полiкомбанк створено як унiверсальний банк з метою комплексного банкiвського обслуговування 
пiдприємств i органiзацiй всiх форм власностi, а також фiзичних осiб. Цiлiснiсть Полiкомбанку 
забезпечується його органiзацiйною структурою. У 2017 роцi в органiзацiйнiй структурi вiдбулися 
змiни: змiнено мiсцезнаходження вiддiлення Полiкомбанку у м. Днiпро з адресою м. Днiпро, вул. 
Сiчових стрiльцiв, 9 на адресу м. Днiпро, вул. Ливарна, 11; тимчасово призупинило дiяльнiсть 
вiддiлення №18 за адресою м. Чернiгiв, вул. Шевченка, 36/1; закрито 5 вiддiлень банку: вiддiлення 
№ 6 за адресою м. Чернiгiв, вул. Днiпровська, 26, вiддiлення № 7 за адресою м. Чернiгiв, пр-т 
Перемоги, 33, вiддiлення №10 за адресою м. Чернiгiв, вул. Незалежностi, 35, вiддiлення № 11 за 
адресою м. Чернiгiв, вул. Iвана Мазепи, 53, вiддiлення №22 "Лосинiвське" за адресою Чернiгiвська 
обл., смт Лосинiвка, вул. Шевченка, 1.
Органами управлiння банку є: Загальнi збори акцiонерiв, Спостережна рада, Правлiння банку. 
Органом контролю є Ревiзiйна комiсiя та вiддiл внутрiшнього аудиту. Органи управлiння та органи 
контролю складають єдину систему, через яку акцiонери регулюють та контролюють дiяльнiсть 
банку. Система управлiння банку створюється та дiє за принципом пiдпорядкованостi нижчих 
органiв управлiння вищим органам управлiння. 
Органiзацiйна структура банку формується по напрямкам дiяльностi та складається з управлiнь та 
служб, до складу яких входять вiддiли та сектори. Керiвництво дiяльнiстю структурних пiдроздiлiв
здiйснює Правлiння банку згiдно зi своїми рiшеннями, рiшеннями Спостережної ради та Загальних
зборiв акцiонерiв.
Органiзацiйна структура Полiкомбанку складається з Головного банку та вiддiлень банку.
Cтруктурнi одиницi i пiдроздiли, що входять до системи банку i забезпечують його дiяльнiсть: 
управлiння; секретарiат; сектор по роботi з персоналом; бюро безпеки; органiзацiйно-правовий 
вiддiл; сектор загальних питань; фiнансово-економiчне управлiння; вiддiл маркетингу та 
планування; бюро управлiння ризиками; казначейство; вiддiл внутрiшнього аудиту; сектор 
фiнансового монiторингу; управлiння активних i пасивних операцiй; вiддiл активних та пасивних 
операцiй; сектор по роботi з фiзичними особами; управлiння цiнних паперiв i iнвестицiй; вiддiл 
депозитарної дiяльностi; сектор акцiонерного капiталу; вiддiл зовнiшньоекономiчної дiяльностi; 
вiддiл грошового обiгу; вiддiл системного адмiнiстрування; вiддiл супроводу та впровадження 
програмного забезпечення; вiддiл автоматизацiї банкiвської дiяльностi; вiддiл карткових продуктiв 
та платiжних систем; вiддiл адмiнiстративно-управлiнських розрахункiв; сектор податкового 
облiку; бюро облiку валютних операцiй; операцiйний вiддiл; каса Головного банку; вiддiл 
технiчного забезпечення; вiддiл матерiального забезпечення; транспортна дiльниця; вiддiл 
капiтального будiвництва; ремонтно-будiвельна дiльниця.
Структуру банку доповнює Київський регiональний департамент, до складу якого входять вiддiл 
розвитку бiзнесу та органiзацiї мережi, вiддiл супроводження операцiй клiєнтiв.
Станом на 01.01.2018 Полiкомбанк на своєму балансi має 25 вiддiлень, з яких 18 вiддiлень надають
повний комплекс банкiвських послуг, з них 10 вiддiлень знаходяться в м. Чернiговi, 3 вiддiлення у 
м. Києвi, 1 вiддiлення у м. Днiпро, 5 вiддiлень в м. Прилуки, 1 вiддiлення в м. Корюкiвка, 1 
вiддiлення у м. Мена, 2 вiддiлення в м. Нiжин, 1 вiддiлення в смт Сосниця, 1 вiддiлення в м. 
Бобровиця. 
Вiддiлення Полiкомбанку:
Центральне вiддiлення в м. Чернiгiв, проспект Миру, 33
Вiддiлення № 1 в м. Чернiгiв, вул. Рокосовського, 37



Вiддiлення № 2 в м. Чернiгiв, вул. Рокосовського, 20А
Вiддiлення № 3 в м. Чернiгiв, вул. Любецька, 60Б
Вiддiлення № 9 в м. Чернiгiв, проспект Миру, 65
Вiддiлення № 14 в м. Чернiгiв, вул. Шевченка, 37
Вiддiлення № 15 в м. Чернiгiв, проспект Перемоги, 10
Вiддiлення № 17 в м. Чернiгiв, вул. Громадська, 47
Вiддiлення № 19 в м. Чернiгiв, вул. Шевченка, 162А
Вiддiлення № 28 в м. Чернiгiв, вул. Київська, 1А
Печерське вiддiлення, м. Київ, вул. Тверська, 6
Познякiвське вiддiлення, м. Київ, вул. Княжий затон, 4
Лiвобережне вiддiлення, м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, 17
Вiддiлення Полiкомбанку, м. Днiпро, вул. Ливарна, 11
Вiддiлення в м. Прилуки, вул. Юрiя Коптєва, 35
Вiддiлення № 4 в м. Прилуки, вул. Земська, 4
Вiддiлення № 16 в м. Прилуки, вул. Київська, 230
Вiддiлення № 20 в м. Прилуки, вул. Київська, 313
Вiддiлення № 30 в м. Прилуки, вул. Iндустрiальна, 6
Вiддiлення в м. Корюкiвка, вул. Шевченка, 58
Вiддiлення № 31 в м. Мена, вул. Чернiгiвський шлях, 85А
Вiддiлення в м. Нiжин, вул. Покровська, 15
Вiддiлення № 29 в м. Нiжин, вул. Московська, 78
Вiддiлення в смт Сосниця, вул. Освiти, 10
Вiддiлення в м. Бобровиця, вул. Незалежностi, 15В.

 

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) – 290;
Станом 01.01.2017 року середня кiлькiсть працiвникiв становить 304 особи;
Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв (осiб) – 6;
Станом 01.01.2017 року середня кiлькiсть працiвникiв за сумiсництвом становить (осiб) - 8.
Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого дня (осiб) – 15 -дудко, 18 - 
гаркуша
Фонд оплати працi за 2016 рiк – 13 000,7 тис. грн. , 
Фонд оплати працi за 2017 рiк – 14 973,1 тис.грн. (вiдбулося його збiльшення протягом 2017 року).
Кадрова програма Полiкомбанку спрямована на забезпечення якiсного рiвня пiдготовки кадрiв: 
впровадженням ефективної системи управлiння, мотивацiї, розвитку та оцiнки персоналу банку. 
Змiст кадрової програми Полiкомбанку полягає стосується основних функцiй управлiння 
персоналом:
- планування i монiторинг чисельностi, а також структури;
- ротацiя (прийом/звiльнення, переведення/перемiщення);
- навчання банкiвським продуктам та розвиток навичок їх продажiв;
- органiзацiя працi, створення робочих мiсць тощо;
- мотивацiя працi (матерiальна/нематерiальна);
- оцiнка i атестацiя.
Головним завданням пiдготовки квалiфiкованих кадрiв банку є навчання працiвникiв принципам i 
методам ефективного продажу банкiвських продуктiв та навикам успiшної взаємодiї iз клiєнтами.
Навчання продуктам банку здiйснюється структурними пiдроздiлами, що вiдповiдають за розробку
та впровадження банкiвської методологiї та продуктiв банку. Впровадження набутих знань 
вiдбувається за пiдтримки безпосереднього керiвника. Для контролю набутих знань та навичок, 
працiвник проходить перiодичне електронне тестування.

 

1.Асоцiацiя українських банкiв – створена для сприяння розвитку банкiвської системи України, 
представництва iнтересiв своїх членiв у органах державної влади та управлiння, захисту прав 



банкiв, забезпечення зв’язкiв з громадськiстю. Асоцiацiя – недержавна, незалежна, добровiльна, 
некомерцiйна органiзацiя, що об’єднує українськi банки та банкiвськi об’єднання. Сприяє 
створенню правової бази банкiвської дiяльностi. Полiкомбанк є учасником Асоцiацiї українських 
банкiв з 1994 року. Мiсцезнаходження об’єднання: вул. Євгена Сверстюка, буд. 15, м. Київ, 02660.
2.Фонд гарантування вкладiв фiзичних осiб – державна спецiалiзована установа, яка виконує 
функцiї державного управлiння у сферi гарантування вкладiв фiзичних осiб. Учасниками Фонду є 
банки i фiлiї iноземних банкiв, якi включенi до Державного реєстру банкiв, який веде 
Нацiональний банк України, та мають банкiвську лiцензiю на право здiйснення банкiвської 
дiяльностi. Фонд заснований з метою забезпечення захисту iнтересiв фiзичних осiб - вкладникiв 
банкiв. Полiкомбанк є учасником Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб з 1999 року. 
Мiсцезнаходження об’єднання: вул. Сiчових Стрiльцiв, 17, м. Київ, 04053.
3.Професiйна Асоцiацiя учасникiв Ринкiв капiталу та Деривативiв (ПАРД) (надалi – ПАРД) – 
професiйне об’єднання на фондовому ринку України. Асоцiацiя заснована в 1996 роцi, представляє
iнтереси всiх вiтчизняних депозитарних установ та торговцiв цiнними паперами. ПАРД має статус 
саморегулiвної органiзацiї (СРО) за видом професiйної дiяльностi - депозитарна дiяльнiсть, а 
також додатково статус СРО з торгiвлi цiнними паперами. ПАРД бере участь у розробцi 
профiльних нормативно-правових актiв: вiд законiв до актiв рекомендацiйного характеру з питань 
депозитарної дiяльностi, торгiвлi цiнними паперами, iноземного iнвестування, фiнансового 
монiторингу, корпоративного управлiння, розкриття iнформацiї, захисту персональних даних та 
протидiї фiнансуванню тероризму. Полiкомбанк є членом ПАРД з 2003 року. Мiсцезнаходження 
об’єднання: вул. Кутузова, буд. 18/7, кiмн. 205, 206, м. Київ, 01133.
4.Асоцiацiя «Українськi фондовi торговцi» – вiдкрите добровiльне договiрне об’єднання 
професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв, якi здiйснюють торгiвлю цiнними паперами та 
депозитарну дiяльнiсть. Асоцiацiя має статус саморегулiвної органiзацiї з депозитарної дiяльностi 
та дiяльностi з торгiвлi цiнними. Метою дiяльностi Асоцiацiї є захист професiйних iнтересiв 
членiв, в тому числi шляхом їx представництва в органах державної влади, професiйна пiдготовка 
та пiдвищення квалiфiкацiї фахiвцiв членiв асоцiацiї, розробка та контроль за дотриманням норм 
та правил поведiнки, регламентiв, правил здiйснення операцiй з фiнансовими iнструментами, 
вимог до професiйної квалiфiкацiї фахiвцiв членiв асоцiацiї, сприяння у створеннi належної 
законодавчої бази для розвитку фiнансового ринку України. Полiкомбанк є членом Асоцiацiї 
«Українськi фондовi торговцi» з 2009 року. Мiсцезнаходження об’єднання: вул. Воскресенська, 
буд. 30, м. Днiпро, 49000.
5.Асоцiацiя «Українська спiлка учасникiв платiжного ринку» – створена для сприяння розбудовi, 
поширенню та масовому використанню на територiї України Нацiональної системи масових 
електронних платежiв. Асоцiацiя ставить собi за мету в умовах вiдкритої конкуренцiї iз 
закордонними платiжними системами сприяти розвитку нацiональних технологiй безготiвкових 
розрахункiв i захисту нацiональних iнтересiв України у цiй сферi. Полiкомбанк є членом асоцiацiї 
«Українська спiлка учасникiв платiжного ринку» з 2004 року. Мiсцезнаходження об’єднання: вул. 
Смоленська, буд. 31/33, м. Київ, 03057.
6.Український платiжний простiр (ПРОСТIР) – це нацiональна платiжна система, яка сприяє 
створенню в Українi привабливого клiмату для масового використання платiжних карток та iнших 
електронних платiжних засобiв пiд час здiйснення безготiвкових роздрiбних платежiв на територiї 
України. Полiкомбанк є учасником ПРОСТIР на базi вiдкритих мiжнародних стандартiв. Свiдоцтво
Полiкомбанку про членство та надання лiцензiї на використання торгiвельної марки ПРОСТIР – №
136 вiд 26.10.2016 р. Мiсцезнаходження об’єднання: вул. Iнститутська, буд. 9, м. Київ, 01601.
7.Асоцiацiя «УкрСВIФТ» об’єднує членiв та користувачiв мiжнародної системи обмiну платiжними
повiдомленнями SWIFT та є незалежною асоцiацiєю з неприбутковим статусом. Асоцiацiя 
створена для iнформування членiв та користувачiв SWIFT про тенденцiї розвитку фiнансових 
технологiй та комунiкацiй; формулювання та впровадження полiтики розвитку мiжнародних 
телекомунiкацiйних систем в Українi; представлення iнтересiв українських фiнансових 
органiзацiй, що є членами та користувачами SWIFT в органах державної влади та законодавчих 
органах. Полiкомбанк є членом асоцiацiї «УкрСВIФТ» з 2008 року. Мiсцезнаходження об’єднання: 
вул. Обсерваторна, буд. 21-А, м. Київ, 04053.



8. Українська фондова бiржа (далi за текстом - УФБ) призупинила свою дiяльнiсть до моменту 
одержання нової Лiцензiї в НКЦПФР на право здiйснення професiйної дiяльностi на фондовому 
ринку - дiяльностi з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку. Договори мiж УФБ та Емiтентом 
Полiкомбанк про допуск та перебування акцiй в бiржовому списку УФБ (акцiї простi iменнi та 
акцiї привiлейованi iменнi) розiрванi у зв"язку з бажанням емiтента припинити надання послуг 
УФБ. Мiсцезнаходження: пров. Рильський, 10, м.Київ, 01034.

 

Полiкомбанк спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами протягом 
2017 року не здiйснював.

 

У 2017 роцi пропозицiй щодо реорганiзацiї Полiкомбанку з боку третiх осiб не надходило.

 

Облiкова полiтика визначає та встановлює єдинi пiдходи до побудови та органiзацiї 
бухгалтерського облiку операцiй, якi здiйснює емiтент згiдно з законодавством України.
Основнi принципи облiкової полiтики розробленi на основi:
-нормативно-правових актiв Нацiонального банку України, якi регулюють правила бухгалтерського
облiку; 
-законодавчих актiв, якi регулюють господарську дiяльнiсть;
-принципiв мiжнародних стандартiв та нацiональних положень бухгалтерського облiку.
Придбанi (створенi) основнi засоби зараховуються на баланс за первiсною вартiстю, яка включає 
усi витрати, пов'язанi з придбанням (створенням), доставкою, установкою i введенням їх в 
експлуатацiю.
Амортизацiя основних засобiв нараховується пооб’єктно iз застосуванням прямолiнiйного методу, 
за яким рiчна сума амортизацiї визначається шляхом дiлення вартостi, що амортизується, на строк 
корисного використання об’єкта основних засобiв.
Запаси матерiальних цiнностей в облiку вiдображаються за первiсною вартiстю, включаючи 
витрати на доставку, податки, збори та iншi обов’язковi платежi (крiм тих, якi згодом 
вiдшкодовуються) i не переоцiнюються. Для визначення вартостi одиницi запасiв матерiальних 
цiнностей застосовується метод iдентифiкованої вартостi, який передбачає ведення записiв за 
кожною окремою одиницею запасiв, що придбанi, переданi в експлуатацiю або реалiзованi.
Вкладення емiтента в цiннi папери сформовано з акцiй пiдприємств та фiнансових установ, що 
облiковуються за собiвартiстю з урахуванням зменшення корисностi та вiдображаються за 
вiдповiдними балансовими рахунками в розрiзi їх емiтентiв та випускiв.

 

Полiкомбанк має банкiвську лiцензiю № 152, видану Нацiональним банком України 07 листопада 
2011 р. на право здiйснювати банкiвськi операцiї, визначенi частиною третьою статтi 47 Закону 
України «Про банки i банкiвську дiяльнiсть», Генеральну лiцензiю на здiйснення валютних 
операцiй вiд 18.10.2016 р. № 152-2, видану Нацiональним банком України на право здiйснення 
валютних операцiй пунктами 1-4 частини другої та частиною четвертою статтi 47 Закону України 
«Про банки i банкiвську дiяльнiсть».
Полiкомбанк функцiонує як унiверсальний банк i здiйснює банкiвське обслуговування як 
пiдприємств та органiзацiй усiх форм власностi, так i фiзичних осiб.
Корпоративним клiєнтам банк пропонує такi основнi послуги:
•розрахунково-касове обслуговування; 
•дистанцiйне розрахункове обслуговування з використанням системи «Клiєнт-Банк»;
•iнформацiйне обслуговування через систему SMS-банкiнг;
•обслуговування експортно-iмпортних операцiй;
•випуск та обслуговування корпоративних платiжних карток; 
•зарплатнi проекти; 



•депозитнi операцiї; 
•надання кредитiв;
•приймання платежiв на користь юридичних осiб за договором;
•документарнi операцiї;
•операцiї з цiнними паперами;
•оренда iндивiдуальних сейфiв.
На пiдставi лiцензiї Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку на здiйснення 
депозитарної дiяльностi депозитарної установи Полiкомбанк має право надавати депозитарнi 
послуги (депозитарна дiяльнiсть).
Полiкомбанк є уповноваженим банком з виплати заробiтної плати працiвникам бюджетних установ
та державної соцiальної допомоги.
Приватним клiєнтам банк пропонує такi послуги:
•вiдкриття та обслуговування поточних рахункiв;
•вiдкриття та обслуговування рахункiв для зарахування пенсiї та державної грошової допомоги; 
•вкладнi операцiї;
•надання кредитiв;
•прийом комунальних та iнших платежiв;
•валютно-обмiннi операцiї;
•випуск та обслуговування платiжних карток Нацiональної платiжної системи «Український 
платiжний простiр», а також обслуговування платiжних карток мiжнародних платiжних систем 
(МПС) Visa та MasterCard;
•iнформацiйне обслуговування через систему SMS-банкiнг;
•поповнення рахункiв мобiльних операторiв у вiддiленнях банку;
•продаж залiзничних квиткiв;
•здiйснення грошових переказiв через системи Велсенд, MoneyGram, Western Union та SWIFT;
•оплата послуг нацiональною платiжною карткою через iнтернет-сайт банку;
•оренда iндивiдуальних сейфiв.
Полiкомбанк є уповноваженим банком, через який здiйснюється виплата пенсiй та грошової 
допомоги за згодою пенсiонерiв та одержувачiв допомоги, з правом надання цих послуг по 
Чернiгiвськiй областi.
Сфери дiяльностi клiєнтiв належать до рiзних видiв економiчної дiяльностi: оптової та роздрiбної 
торгiвлi, будiвництва, виробництва паперової маси, харчових продуктiв, готового одягу, видавничої
та полiграфiчної справи, готельного бiзнесу, сiльського господарства.
Полiкомбанк здiйснює свою дiяльнiсть на територiї Чернiгiвської областi, м. Київ та м. Днiпро.
На мiжбанкiвському ринку банк проводить операцiї iз залучення та розмiщення тимчасово вiльних 
ресурсiв в нацiональнiй та iноземнiй валютах; здiйснює купiвлю-продаж iноземної валюти, 
конверсiйнi операцiї як на внутрiшньому, так i на мiжнародному валютних ринках, а також 
здiйснює продаж готiвкової гривнi за безготiвкову. 
Фактор сезонностi має вплив на дiяльнiсть банку протягом лiтнiх та зимових мiсяцiв (в перiод 
лiтнiх вiдпусток та новорiчних свят). Для збiльшення рiвня активностi клiєнтiв в цей перiод банк 
традицiйно проводить акцiї. 
Сукупнiсть ризикiв, що iдентифiкується банком, подiляється на двi групи: банкiвськi ризики та 
фiнансовi ризики.
До банкiвських ризикiв належать:
1) операцiйнi ризики – ризик виникнення помилок або зловживань в процесi оформлення 
здiйснених банкiвських операцiй;
2) кредитнi ризики – можливiсть фiнансових втрат внаслiдок невиконання зобов’язань 
контрагентами, в першу чергу, позичальниками.
До фiнансових ризикiв належать:
1) ризик лiквiдностi – неспроможнiсть банку задовольнити поточнi вимоги кредиторiв, а також 
вимоги позичальникiв;
2) ринковий ризик, що включає в себе:
-ризик змiни вiдсоткових ставок – ризик можливих втрат внаслiдок непередбачених змiн в 



загальному рiвнi вiдсоткових ставок;
-валютний ризик, який подiляється на: 
а) ризик змiн обмiнного курсу – ризик знецiнення вкладень в iноземну валюту внаслiдок 
непередбаченої змiни обмiнного курсу;
б) ризик конвертування – пов’язаний з обмеженням в проведенi обмiнних операцiй;
в) ризик вiдкритих позицiй – пов’язаний з невiдповiднiстю за обсягами iнвалютних активiв банку 
та його зобов’язань.
Найбiльш вагомим в роботi банку є кредитний ризик. Банк визнає та керується в управлiннi 
кредитним ризиком стратегiєю зваженого прийняття ризику, що передбачає прийняття обсягiв 
ризику, яким вiдповiдає рiвень втрат не вищий, нiж той, що згоден допустити банк.
Для забезпечення додаткових заходiв з метою управлiння ризиками в банку створенi постiйно 
дiючi комiтети, зокрема: 
1) кредитний комiтет, який щомiсячно оцiнює якiсть активiв банку та готує пропозицiї щодо 
формування резервiв на покриття можливих збиткiв вiд їх знецiнення; 
2) комiтет по управлiнню активами та пасивами (далi – КУАП), який щомiсячно розглядає 
собiвартiсть пасивiв та прибутковiсть активiв i приймає рiшення щодо полiтики вiдсоткової маржi, 
розглядає питання вiдповiдностi строковостi активiв та пасивiв та надає вiдповiдним пiдроздiлам 
банку рекомендацiї щодо усунення розбiжностей у часi, що виникають; 
3) бюджетно-тарифний комiтет (далi – БТК), який щомiсячно аналiзує спiввiдношення собiвартостi
послуг та ринкової конкурентоспроможностi дiючих тарифiв, вiдповiдає за полiтику банку з 
питань операцiйних доходiв. 
Авторизацiю ризику здiйснює бюро управлiння ризиками, що є пiдзвiтним Комiтету по 
управлiнню активами та пасивами та виконує такi функцiї:
-розробка нормативно-методичного забезпечення дiяльностi з управлiння ризиками в банку;
-оцiнка та аналiз основних видiв ризикiв;
-розробка заходiв щодо обмеження та мiнiмiзацiї ризикiв;
-монiторинг та контроль ризикiв;
-органiзацiя та контроль за правильнiстю i своєчаснiстю надання статистичної звiтностi НБУ;
-пiдготовка та надання КУАП управлiнської звiтностi з питань управлiння ризиками.
Бюро управлiння ризиками має право призупиняти операцiї, що не вiдповiдають нормативним 
вимогам з точки зору ризикованостi, до рiшення КУАП з цього питання.
В рамках стратегiї в областi управлiння ризиками банк прагне до пiдтримки достатнього рiвня 
лiквiдностi, збалансованостi структури активiв i пасивiв по строках i видах валют, забезпечення 
необхiдного рiвня диверсифiкованостi по галузях, клiєнтах i розмiрах iнвестицiй. Оцiнка рiвня 
основних видiв ризикiв проводиться з використанням таких iнструментiв, як Value-at-Risk (Va), 
стрес-тестування та сценарний аналiз, що включає можливi змiни iндикаторiв фiнансового ринку, 
структури активiв i пасивiв банку.
Дiюча в банку система управлiння ризиками дозволяє виконувати основнi економiчнi нормативи, 
встановленi Нацiональним банком України. 
У звiтному роцi Полiкомбанк продовжував здiйснювати емiсiю та обслуговування нацiональних 
платiжних карток ПРОСТIР.
На кiнець звiтного року мережа Полiкомбанку складалася з 29 банкоматiв та 48 банкiвських 
термiналiв.
На кiнець року мережа вiддiлень Полiкомбанку складалася з 26 банкiвських установ, 
розташованих в Чернiговi, Чернiгiвськiй областi, Києвi та Днiпрi.
Протягом звiтного року припинення окремих видiв банкiвських операцiй не було.
Для продажу банкiвських послуг Полiкомбанк використовує метод прямого продажу.
Для просування на ринок продуктiв банку використовуються рiзнi канали комунiкацiї, зокрема, 
сайт банку, реклама у друкованих ЗМI, на радiо, рекламно-iнформацiйнi листiвки, електронне 
свiтлове табло, direct-mail, соцiальнi мережi.
Економiки переважної бiльшостi країн свiту у 2017 роцi мали високi темпи зростання, що в цiлому
зменшувало зовнiшньоекономiчнi ризики для України.
За друге пiврiччя 2017 окремi геополiтичнi ризики вiдiйшли на другий план. Це стосувалося 



популiзму в Європi та невизначеностi зовнiшньої та внутрiшньої полiтики адмiнiстрацiї 
президента США. Водночас з’явилися новi суттєвi ризики: ескалацiя протистояння мiж США та 
Пiвнiчною Кореєю, розслiдування втручання Росiї у вибори президента США i в референдум про 
Brexit, референдуми про незалежнiсть Каталонiї та Курдистану. Цi ризики безпосередньо не 
впливали на Україну, проте вiдтисняли українську проблематику в мiжнародному iнформацiйному 
полi.
Конфлiкт на Донбасi продовжив жеврiти. Мiнський процес не забезпечив поступу в урегулюваннi 
конфлiкту на Донбасi. Розширення санкцiй проти Росiйської Федерацiї Сполученими Штатами 
Америки та Євросоюзом поки не забезпечили належного ефекту.
За 2017 рiк обсяг експорту товарiв становив 39 486,1 млн дол. США, iмпорт – 44 697,6 млн дол. 
США. Порiвняно iз 2016 р. експорт збiльшився на 20,6 %, iмпорт – на 27,5 %. Негативне сальдо 
становило 5 211,5 млн дол. 
Реальний ВВП у IV кварталi 2017 року порiвняно з попереднiм кварталом (з урахуванням 
сезонного фактору) збiльшився на 0,4%, а порiвняно з IV кварталом 2016 року – на 1,8%.
Iндекс споживчих цiн (iндекс iнфляцiї) за рiк у цiлому становив 109,5 %.
Iндекс промислової продукцiї у 2017 роцi порiвняно з 2016 роком склав 99,9 %.
Iндекс обсягу сiльськогосподарського виробництва у 2017 роцi порiвняно з 2016 роком становив 
97,3 %.
У 2017 роцi пiдприємствами країни виконано будiвельних робiт на суму 101,1 млрд грн. Iндекс 
будiвельної продукцiї у звiтному роцi порiвняно з попереднiм роком становив 120,9 %.
У цiлому за 2017 рiк зростання роздрiбного товарообороту склало 8,8%, а оптового – 2,8%.
Iндекс реальної заробiтної плати у 2017 р. порiвняно з 2016 р. становив 119,1 %. Реальнi доходи 
населення у третьому кварталi 2017 року збiльшилися на 16,4 %.
Заборгованiсть iз виплати заробiтної плати за 2017 р. зросла на 32,2 % i на 1 сiчня 2018 р. 
становила 2 368,0 млн грн.
Рiвень зареєстрованого безробiття в цiлому по країнi на 1 грудня 2017 року становив 8,9 % 
населення працездатного вiку. Кiлькiсть зареєстрованих безробiтних на кiнець звiтного перiоду 
становила 354,4 тис. осiб.
Протягом 2017 року з ринку пiшло 14 банкiв (з них 4 реорганiзувалися у фiнансовi компанiї, 1 банк
приєднався до iншого), на якi на початок року припадало 1,7% чистих активiв. Частка державних 
фiнустанов у чистих активах зросла на 3,6 в.п. до 54,9%.
Станом на 1 сiчня 2018 року банкiвську лiцензiю Нацiонального банку України на здiйснення 
банкiвської дiяльностi мали 82 банки України.
У 2017 роцi загальнi активи банкiв збiльшилися на 6,4% до 1 848 млрд грн. Найбiльший прирiст у 
держбанкiв – 17%. Обсяги мiжбанкiвських кредитiв та коштiв у НБУ скоротилися. Вiдбулося 
зростання валових кредитiв як корпорацiй, так i фiзосiб.
За 2017 рiк депозити населення у гривнi зросли на 22,4%, у валютi – не змiнилися. Приплив коштiв
був найбiльшим у II кварталi та груднi.
Депозити корпорацiй у гривнi зросли за рiк на 13,6%, зокрема у груднi – на 11,1%, що пов’язано зi 
зростанням бюджетних видаткiв наприкiнцi року. Валютнi кошти бiзнесу скоротилися на 10% у 
доларовому еквiвалентi.
У 2017 роцi суттєво зросло кредитування населення – чистi гривневi кредити збiльшилися на 42%. 
Найбiльш високi темпи кредитування були у Приватбанку та приватних банкiв. 
З II пiврiччя банки пришвидшили нове кредитування бiзнесу. Основнi корпоративнi позичальники,
що забезпечили зростання кредитування – держмонополiї, пiдприємства торгiвлi та сiльського 
господарства. 
Активне надання банками нових кредитiв позитивно вплинуло на якiсть їхнього кредитного 
портфелю. За II пiврiччя 2017 року частка непрацюючих кредитiв по системi знизилася на 3,2 в.п. 
до 54,5%.
Операцiйний дохiд банкiвського сектору за рiк збiльшився на 10%, але адмiнiстративнi витрати 
зростали швидше, тож операцiйний прибуток до формування резервiв вирiс на 8% до 40,7 млрд 
грн. Через значнi обсяги вiдрахувань у резерви сектор завершив рiк зi збитком 24,4 млрд грн. Його 
сформували в основному чотири банки, зокрема Приватбанк та два банки з державним росiйським 



капiталом. Кiлькiсть збиткових фiнустанов скоротилася з 33 у 2016 роцi до 18 у 2017, а тих, якi 
мають операцiйний збиток до вiдрахувань у резерви, – з 23 до 14.
За 2017 рiк банкiвська система отримала збиток 24,4 млрд грн, здебiльшого через значнi 
вiдрахування до резервiв Приватбанком.
За рiк статутний капiтал банкiвського сектору збiльшився на 84 млрд грн або на 20,4%. Основний 
чинник – докапiталiзацiя держбанкiв. Регулятивний капiтал зрiс на 16,4 млрд грн або 15,3%.
В 2017 роцi головними прiоритетами в роботi Полiкомбанку залишались своєчаснiсть проведення 
клiєнтських платежiв, безумовне виконання зобов’язань перед вкладниками банку та максимально 
можлива кредитна пiдтримка мiсцевих виробникiв.
Обсяг кредитiв, наданих клiєнтам, на кiнець року становив 360,5 млн грн без урахування резервiв. 
Кредити наданi юридичним особам та фiзичним особам-пiдприємцям становили 355,9 млн грн 
(збiльшення за рiк – 12,5 %), фiзичним особам – 4,6 грн (збульшення за рiк – 9,6 %).
При прийняттi рiшень про кредитування позичальникiв основна увага придiлялася оцiнцi їх 
кредитоспроможностi, аналiзу фiнансово-господарського стану, ефективностi бiзнес-плану, 
перспективностi виробничої дiяльностi, наявностi стабiльних руху грошових коштiв на рахунках. 
За пiдсумками 2017 року обсяг залучених Полiкомбанком коштiв клiєнтiв склав 324,9 млн грн, в 
тому числi строковi кошти – 156,7 млн грн (48% загальної суми коштiв клiєнтiв), кошти на вимогу 
– 168,3 млн грн (вiдповiдно 22%).
Головними перевагами Полiкомбанку банку є:
-гнучка тарифна полiтика;
-оперативнiсть прийняття рiшень та реагування на запити клiєнтiв через географiчну наближенiсть
керiвництва;
-iндивiдуальний пiдхiд до корпоративного клiєнта та можливiсть створення iндивiдуального 
фiнансового продукту (на вiдмiну вiд великих банкiв, де механiзм обслуговування чiтко 
регламентований i розрахований на масове використання);
-банк добре знає своїх клiєнтiв, встановлює з ними тiсний зв’язок, обiзнаний у особливостях 
ведення бiзнесу клiєнта;
-висока якiсть обслуговування;
-наближенiсть до регiонального ринку, що дозволяє враховувати та швидко реагувати на змiни;
-квалiфiкована участь у вирiшеннi фiнансових проблем клiєнтiв.
Серед прiоритетiв дiяльностi банку – сприяння розвитку вiтчизняних галузей народного 
господарства, пiдтримка вiтчизняного виробника, в т. ч. сiльськогосподарського; розширення 
спектру банкiвських продуктiв; подальше розширення мережi вiддiлень та полiпшення умов 
обслуговування клiєнтiв, забезпечення високої якостi обслуговування та всебiчне врахування 
iнтересiв клiєнтiв.

 

Протягом останнiх 5 рокiв емiтентом придбано 3 автомобiлi, 18 банкоматiв, постiйно 
поновлюється парк комп’ютерної технiки, обладнання комп’ютерної мережi банку та офiсного 
обладнання; вiдчужено 8 автомобiлiв. Значнi iнвестицiї або придбання, пов'язанi з господарською 
дiяльнiстю в майбутньомцу перiодi не передбачаються.

 

Iнформацiя про правочини з власниками iстотної участi, членами Спостережної ради або членами 
виконавчого органу, афiлiйованими особами (юридичнi особи), укладенi протягом 2017 року:
Мiж Полiкомбанком та ТОВ «Статум Рос» укладено договiр банкiвського депозиту: 
вiд 31 сiчня 2017р. № 45: початкова сума – 2 000 000,00 грн., дата повернення депозиту – 16 сiчня 
2019р., процентна ставка – 0,5% рiчних (звичайна цiна операцiї). 19 червня 2017р. укладено 
додаткову угоду № 1, якою встановлено дату поверненя депозиту – 19 червня 2017р.

 

Основнi засоби - це необоротнi активи, якi можуть бути придбанi або створенi емiтентом 
самостiйно. 



Об'єкт основних засобiв визнається активом, якщо є iмовiрнiсть одержання майбутнiх економiчних
вигод, пов'язаних з його використанням, та його вартiсть може бути достовiрно визначена. 
Одиницею облiку основних засобiв є окремий iнвентарний об’єкт основних засобiв, первiсна 
вартiсть якого перевищує 6 000,00 грн. та строком використання бiльше одного року. 
Станом на кiнець дня 31 грудня 2017 року на балансi банку враховуються власнi основнi засоби на 
суму 89 468 тис.грн., в т.ч.:
будiвлi, споруди, передавальнi пристрої - 86 319 тис. грн.;
машини та обладнання - 2 081 тис. грн.;
транспортнi засоби - 245 тис. грн.;
iншi основнi засоби - 823 тис. грн.
Мiсцезнаходження власних та орендованих основних засобiв: Чернiгiвська область, м.Київ та 
м.Днiпро.
Станом на кiнець дня 31 грудня 2017 року емiтент не має основних засобiв, щодо яких є 
передбаченi законодавством обмеження щодо володiння, користування та розпорядження. 
Протягом 2018 року не заплановано виконання робiт по капiтальному будiвництву та розширенню 
основних засобiв.
Банк не використовує у своїй дiяльностi основнi засоби, якi б негативно впливали на екологiю.

 

До основних проблем, якi суттєво впливали на дiяльнiсть банку у 2017 роцi вiдносяться: 
- наслiдки економiчної та фiнансової кризи; 
- полiтична нестабiльнiсть;
- вiйськовi дiї на сходi країни;
- девальвацiя гривнi;
- обмеження з боку НБУ щодо запобiгання курсових коливань; 
- звуження кола кредитоспроможних потенцiйних позичальникiв; 
- вiдсутнiсть на ринку довгострокових кредитних ресурсiв. 
Банк здiйснює свою дiяльнiсть згiдно з чинним законодавством України, яке має вплив на 
дiяльнiсть банку так само, як i на будь-якого iншого учасника вiтчизняного фiнансового ринку.

 

В 2017 роцi банком сплачено штрафних санкцiй в сумi 34,30 грн., в тому числi:
- штраф за за неналежне формування готiвки 34,00 грн.;
- пеня за несвоєчасно перераховану орендну плату 0,30 грн.

 

Полiтика щодо фiнансування дiяльностi банку протягом 2017 року визначалася запланованими 
показниками, затвердженими стратегiчним планом та Бiзнес-планом дiяльностi Полiкомбанку на 
2017 рiк. З метою забезпечення достатностi робочого капiталу для поточних потреб протягом 2017 
року проводилася активна робота з докапiталiзацiї банку. Так, 05.01.2018р. статутний капiтал банку
було збiльшено до 200 млн. грн., регулятивний капiтал – до 213 млн. грн. Пiдтримання необхiдного
рiвня лiквiдностi забезпечувалося шляхом планування та дотримання нормативiв лiквiдностi Н4-
Н6. Протягом 2017 року зазначенi нормативи суворо контролювалися та не перевищували граничнi
значення, встановленi Постановою Правлiння НБУ вiд 28 серпня 2001 року N 368. На 01.01.2018р. 
значення нормативу миттєвої лiквiдностi (Н4) становило 62,04%, поточної лiквiдностi (Н5) – 
52,33%, короткострокової – 65,99%. Для збереження достатнього рiвня лiквiдностi банк адекватно 
коригує плани щодо активно-пасивних операцiй, здiйснюючи реструктуризацiю вимог та 
зобов'язань в розрiзi строкiв погашення, в разi потреби застосовує лiмiти на проведення активних 
операцiй; здiйснює прогноз щодо залишкiв розмiщених та залучених коштiв.

 

Укладенi, але ще не виконанi договори (контракти) на кiнець дня 31 грудня 2017 року вiдсутнi.

 



Стратегiчна мета Полiкомбанку полягає у сприяннi розвитку галузей народного господарства, 
кредитнiй пiдтримцi вiтчизняного товаровиробника, подальшому розширенню мережi пунктiв 
продажу банкiвських продуктiв та полiпшенню умов обслуговування клiєнтiв
Стратегiчним планом дiяльностi Полiкомбанку визначено такi цiлi банку:
•Пiдвищення вартостi власного капiталу, який забезпечить захист iнтересiв вкладникiв, кредиторiв 
i власникiв банку;
•Задоволення попиту клiєнтiв на банкiвськi послуги, розвиток iснуючих банкiвських продуктiв та 
створення нових;
•Забезпечення належних умов працi робiтникiв Полiкомбанку, створення додаткових робочих 
мiсць за рахунок розширення мережi вiддiлень.
Банк усвiдомлює, що на процес вирiшення поставлених завдань будуть впливати фактори 
зовнiшнього та внутрiшнього середовища, якi будуть стримувати або стимулювати його розвиток. 
Банк вважає за доцiльне окреслити коло таких найбiльш впливових зовнiшнiх та внутрiшнiх 
факторiв.
Фактори зовнiшнього середовища:
-темпи росту ВВП;
-iнфляцiйнi процеси;
-монетарна полiтика НБУ;
-тенденцiї на свiтових ринках;
-обсяг та структура зовнiшнього та внутрiшнього боргу, якiсть його обслуговування;
-рiвень грошових доходiв населення, величина та динамiка заборгованостi по виплатi заробiтної 
плати, пенсiй;
-платiжна дисциплiна;
-законодавча база (в т.ч. податкове законодавство та законодавство, що регулює банкiвську 
дiяльнiсть), її стабiльнiсть i прозорiсть;
-кредитоспроможнiсть та платоспроможнiсть клiєнтiв банку та партнерiв;
-ступiнь розвитку фондового ринку;
-iнвестицiї та приватизацiйнi процеси;
-розвиненiсть вiдносин з iнститутами держави та суспiльства;
-тенденцiї розвитку банкiвської системи, ступiнь розвитку жорстокої конкуренцiї в центрi та 
регiонах;
-воєннi дiї в країнi.
Внутрiшнi фактори:
-рiвень професiйних знань, вмiнь та навичок персоналу;
-технологiчна ефективнiсть;
-гнучкiсть системи управлiння банком та її адекватнiсть завданням, якi стоять перед банком;
-конкурентоспроможнiсть банку в рiзних сегментах ринку;
-рiвень кредитного ризику по операцiях з клiєнтами;
-структура, строковiсть, стабiльнiсть та вартiсть ресурсiв;
-рiвень розвитку iнформацiйної системи банку, її спроможнiсть забезпечувати пiдтримку 
прийняття управлiнських рiшень своєчасною та адекватною iнформацiєю;
-розвиненiсть вiдносин з клiєнтами, спектр послуг i продуктовий ряд банку, якiсть i вартiсть 
банкiвських продуктiв.
Завдяки правильно обранiй стратегiї Полiкомбанку вдалося забезпечити стабiльну роботу та за 
пiдсумками 2017 року посилити свою позицiю на ринку банкiвських послуг України.

 

Наукових дослiджень та розробок Полiкомбанк в 2017 роцi не проводив. Витрати на дослiдження 
та розробки протягом звiтного року не здiйснювалися.

 

В 2017 роцi вiдсутнi судовi справи, стороною в яких виступав банк, та позовнi вимоги яких 
дорiвнюють 10 або бiльше вiдсоткiв активiв банку.



 

Iншої суттєвої iнформацiї про Полiкомбанк за звiтний перiод немає.



XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування
основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду

1. Виробничого 
призначення:

75752 65862 0 0 75752 65862

будівлі та споруди 72161 62713 0 0 72161 62713

машини та 
обладнання

2509 2081 0 0 2509 2081

транспортні засоби 384 245 0 0 384 245

земельні ділянки 0 0 0 0 0 0

інші 698 823 0 0 698 823

2. Невиробничого 
призначення:

44448 50605 0 0 44448 50605

будівлі та споруди 24628 23606 0 0 24628 23606

машини та 
обладнання

0 0 0 0 0 0

транспортні засоби 0 0 0 0 0 0

земельні ділянки 0 0 0 0 0 0

інвестиційна 
нерухомість

19820 26999 0 0 19820 26999

інші 0 0 0 0 0 0

Усього 120200 116467 0 0 120200 116467

Опис Придбанi (створенi) основнi засоби визнаються за первiсною вартiстю, яка включає вартiсть мита, непрямих податкiв, що не пiдлягають 
вiдшкодуванню, доставки, установки, а також усiх iнших витрат, безпосередньо пов'язаних з їх придбанням (створенням), та доведенням до стану, 
придатного для використання за призначенням. Нарахування амортизацiї основних засобiв здiйснюється протягом строку корисного використання 
(експлуатацiї) об'єкта, який встановлюється пiд час їх первiсного визнання (при зарахуваннi на баланс). Дiапазон строкiв корисного використання 
основних засобiв становить вiд 3 до 100 рокiв: машини та обладнання – вiд 3 до 8 рокiв, транспортнi засоби – 7 рокiв, iнструменти, прилади, iнвентар 
(меблi) – вiд 4 до 8 рокiв, будiвлi – до 100 рокiв. Сума нарахованого зносу за звiтний рiк склала 3 210 тис.грн. Обмежень на використання власного 
майна не iснує.
Вiдомостi про орендованi основнi засоби не вiдображено у зв’язку зi змiнами Плану рахункiв бухгалтерського облiку банкiв України, затверджених 



постановою Правлiння 
Нацiонального банку України вiд 08.06.2012 р. N 227, а саме: виключено позабалансовий рахунок 9840 А групи рахункiв 984 «Операцiї за основними 
засобами», який був призначений для облiку вартостi орендованих основних засобiв.
Основнi засоби використовувалися емiтентом в повнiй мiрi.
* До таблицi не включена залишкова вартiсть iнших необоротних матерiальних активiв 266 тис.грн., вартiсть незавершених капiтальних вкладень в 
основнi засоби 888 тис.грн. та залишкова вартiсть нематерiальних активiв 311 тис.грн.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань
Дата

виникнення
Непогашена частина боргу

(тис. грн.)
Відсоток за користування коштами

(відсоток річних)
Дата

погашення

Кредити банку X 0 X X

у тому числі:  

Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X

у тому числі:  

за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X

за векселями (всього) X 0 X X

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

X 0 X X

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

X 0 X X

Податкові зобов'язання X 11137 X X

Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X

Інші зобов’язання та забезпечення X 331662 X X

Усього зобов’язань та забезпечень X 342799 X X

Опис: д/в



8. Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є
заінтересованість

№
з/п

Дата
прийняття

рішення

Найменування
уповноваженого

органу, що прийняв
рішення

Ринкова
вартість

майна або
послуг, що є
предметом
правочину
(тис. грн)

Вартість активів
емітента за даними

останньої річної
фінансової звітності

(тис. грн)

Співвідношення
ринкової вартості

майна або послуг, що
є предметом

правочину, до
вартості активів

емітента за даними
останньої річної

фінансової звітності
(у відсотках)

Предмет правочину

Дата розміщення
особливої

інформації в
загальнодоступній
інформаційній базі

даних Комісії

Веб-сайт товариства, на
якому розміщена

інформація

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 31.01.2017 Спостережна рада 7417 552724 1.34

в забезпечення
своєчасного
виконання

позичальником –
Товариством з

обмеженою
вiдповiдальнiстю

"Амазонiт"
зобов'язань по

кредитному договору
з Полiкомбанком вiд

02.03.07 № 118,
Приватним

акцiонерним
товариством

"Чернiгiвський
проектно-

вишукувальний
iнститут

"Чернiгiвводпроект"
передав в iпотеку

об'єкти нерухомостi
загальною площею

2667,6 кв.м. 

01.02.2017 http://www.policombank.com

Опис:

За рiшенням Спостережної ради (протокол вiд 31.01.2017 № 6) надано згоду на вчинення правочину iз заiнтересованiстю, а саме: укладення Iпотечного договору.



№
з/п

Дата
прийняття

рішення

Найменування
уповноваженого

органу, що прийняв
рішення

Ринкова
вартість

майна або
послуг, що є
предметом
правочину
(тис. грн)

Вартість активів
емітента за даними

останньої річної
фінансової звітності

(тис. грн)

Співвідношення
ринкової вартості

майна або послуг, що
є предметом

правочину, до
вартості активів

емітента за даними
останньої річної

фінансової звітності
(у відсотках)

Предмет правочину

Дата розміщення
особливої

інформації в
загальнодоступній
інформаційній базі

даних Комісії

Веб-сайт товариства, на
якому розміщена

інформація

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства (вартiсть предмета iпотеки): 7417 тис. грн. Вартiсть
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 552724 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом

правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 1,34%.
Iстотнi умови правочину: 

предмет правочину: в забезпечення своєчасного виконання позичальником – Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю "Амазонiт" зобов'язань по кредитному договору з
Полiкомбанком вiд 02.03.07 № 118, ПрАТ "Чернiгiвводпроект" передав в iпотеку об'єкти нерухомостi загальною площею 2667,6 кв.м.;

iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi акцiонерним товариством правочину: повне найменування: Приватне акцiонерне товариство "Чернiгiвський проектно-
вишукувальний iнститут "Чернiгiвводпроект"; мiсцезнаходження: пр-т Перемоги, буд. 39, м. Чернiгiв, 14017; код за ЄДРПОУ: 01039599; ознака заiнтересованостi: п.п. 1, 3 ч.

2 ст. 71 Закону України "Про акцiонернi товариства";
iншi iстотнi умови правочину: iпотечний договiр дiє до повного виконання позичальником зобов'язань за кредитним договором (з урахуванням усiх змiн та доповнень до

нього) або до припинення права iпотеки у випадках, що прямо передбаченi чинним законодавством.

2 19.06.2017 Спостережна рада 9500 552724 1.72

продаж простих
iменних акцiй Банку

20-ї емiсiї пiд час
другого етапу

приватного
розмiщення.

20.06.2017 http://www.policombank.com

Опис:

За рiшенням Спостережної ради (протокол вiд 19.06.2017 № 21) надано згоду на вчинення правочину iз заiнтересованiстю. Предмет правочину: продаж простих iменних
акцiй Банку 20-ї емiсiї пiд час другого етапу приватного розмiщення. Iншi iстотнi умови правочину: покупець сплачує повну вартiсть акцiй не пiзнiше 21 червня 2017 року за

цiною 10,00 грн. за одну акцiю. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 552724 тис. грн. Вiдомостi щодо правочину: iнформацiя щодо
особи, заiнтересованої у вчиненнi акцiонерним товариством правочину: повне найменування: Приватне акцiонерне товариство "Елiта"; мiсцезнаходження: вул. Освiти, буд.

10, смт Сосниця, Чернiгiвська обл., 16100, код за ЄДРПОУ 00310120; ознака заiнтересованостi: п.п. 2, 3 ч. 2 ст. 71 Закону України "Про акцiонернi товариства"; ринкова
вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 9500 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або

послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 1,72%.

3 30.06.2017 Спостережна рада 12282 552724 2.22 предмет правочину: в
забезпечення
своєчасного
виконання

02.07.2017 http://www.policombank.com



№
з/п

Дата
прийняття

рішення

Найменування
уповноваженого

органу, що прийняв
рішення

Ринкова
вартість

майна або
послуг, що є
предметом
правочину
(тис. грн)

Вартість активів
емітента за даними

останньої річної
фінансової звітності

(тис. грн)

Співвідношення
ринкової вартості

майна або послуг, що
є предметом

правочину, до
вартості активів

емітента за даними
останньої річної

фінансової звітності
(у відсотках)

Предмет правочину

Дата розміщення
особливої

інформації в
загальнодоступній
інформаційній базі

даних Комісії

Веб-сайт товариства, на
якому розміщена

інформація

1 2 3 4 5 6 7 8 9

позичальником –
Товариством з

обмеженою
вiдповiдальнiстю

"Сiвер-Буд"
зобов'язань по

кредитному договору
з Полiкомбанком вiд

22.09.08 № 482,
ПрАТ

"Чернiгiвводпроект"
передав в iпотеку

об'єкти нерухомостi
загальною площею

2187,8 кв.м. 

Опис:

За рiшенням Спостережної ради (протокол вiд 30.06.2017 № 24) надано згоду на вчинення правочину iз заiнтересованiстю, а саме: укладення Iпотечного договору.
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства (вартiсть предмета iпотеки): 12.282,423 тис. грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 552.724 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є

предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 2,22%.
Iстотнi умови правочину: 

предмет правочину: в забезпечення своєчасного виконання позичальником – Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю "Сiвер-Буд" зобов'язань по кредитному договору з
Полiкомбанком вiд 22.09.08 № 482, ПрАТ "Чернiгiвводпроект" передав в iпотеку об'єкти нерухомостi загальною площею 2187,8 кв.м.;

iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi акцiонерним товариством правочину: повне найменування: Приватне акцiонерне товариство "Чернiгiвський проектно-
вишукувальний iнститут "Чернiгiвводпроект"; мiсцезнаходження: пр-т Перемоги, буд. 39, м. Чернiгiв, 14017; код за ЄДРПОУ: 01039599; ознака заiнтересованостi: п.п. 1, 3 ч.

2 ст. 71 Закону України "Про акцiонернi товариства";
iншi iстотнi умови правочину: iпотечний договiр дiє до повного виконання позичальником зобов'язань за кредитним договором (з урахуванням усiх змiн та доповнень до

нього) або до припинення права iпотеки у випадках, що прямо передбаченi чинним законодавством.

4 31.07.2017 Спостережна рада 8400 552724 1.52 в забезпечення 01.08.2017 http://www.policombank.com



№
з/п

Дата
прийняття

рішення

Найменування
уповноваженого

органу, що прийняв
рішення

Ринкова
вартість

майна або
послуг, що є
предметом
правочину
(тис. грн)

Вартість активів
емітента за даними

останньої річної
фінансової звітності

(тис. грн)

Співвідношення
ринкової вартості

майна або послуг, що
є предметом

правочину, до
вартості активів

емітента за даними
останньої річної

фінансової звітності
(у відсотках)

Предмет правочину

Дата розміщення
особливої

інформації в
загальнодоступній
інформаційній базі

даних Комісії

Веб-сайт товариства, на
якому розміщена

інформація

1 2 3 4 5 6 7 8 9

своєчасного
виконання

позичальником –
Товариством з

обмеженою
вiдповiдальнiстю

"Аттнер" зобов'язань
по кредитному

договору з
Полiкомбанком вiд

05.09.08 № 447,
ПрАТ "Елiта"

передало в iпотеку
об'єкти нерухомостi
загальною площею

3542,2 кв.м.

Опис:

За рiшенням Спостережної ради (протокол вiд 31.07.2017 № 29) надано згоду на вчинення правочину iз заiнтересованiстю, а саме: укладення Iпотечного договору.
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства (вартiсть предмета iпотеки): 8.400 тис. грн. Вартiсть
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 552.724 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом

правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 1,52%.
Iстотнi умови правочину: 

предмет правочину: в забезпечення своєчасного виконання позичальником – Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аттнер" зобов'язань по кредитному договору з
Полiкомбанком вiд 05.09.08 № 447, ПрАТ "Елiта" передало в iпотеку об'єкти нерухомостi загальною площею 3542,2 кв.м.;

iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi акцiонерним товариством правочину: повне найменування: Приватне акцiонерне товариство "Елiта"; мiсцезнаходження:
вул. Освiти, буд. 10, смт Сосниця, Чернiгiвська обл., 16100; код за ЄДРПОУ: 00310120; ознака заiнтересованостi: п.п. 1, 2, 3 ч. 2 ст. 71 Закону України "Про акцiонернi

товариства";
iншi iстотнi умови правочину: iпотечний договiр дiє до повного виконання позичальником зобов'язань за кредитним договором (з урахуванням усiх змiн та доповнень до

нього) або до припинення права iпотеки у випадках, що прямо передбаченi чинним законодавством.



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

Дата
виникнення

події

Дата оприлюднення Повідомлення
(Повідомлення про інформацію) у

загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії

Вид інформації

1 2 3

17.01.2017 18.01.2017
Відомості про прийняття рішення про виплату

дивідендів

31.01.2017 01.02.2017

Відомості про прийняття рішення про надання згоди
на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є
заінтересованість (для емітентів - акціонерних

товариств)

25.04.2017 26.04.2017 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

19.06.2017 20.06.2017

Відомості про прийняття рішення про надання згоди
на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є
заінтересованість (для емітентів - акціонерних

товариств)

21.06.2017 22.06.2017
Інформація про зміну власників акцій, яким належить

10 і більше відсотків голосуючих акцій

30.06.2017 03.07.2017

Відомості про прийняття рішення про надання згоди
на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є
заінтересованість (для емітентів - акціонерних

товариств)

10.07.2017 11.07.2017 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

31.07.2017 01.08.2017

Відомості про прийняття рішення про надання згоди
на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є
заінтересованість (для емітентів - акціонерних

товариств)

26.09.2017 27.09.2017
Інформація про зміну власників акцій, яким належить

10 і більше відсотків голосуючих акцій

29.12.2017 02.01.2018
Відомості про прийняття рішення про розміщення
цінних паперів на суму, що перевищує 10 відсотків

статутного капіталу

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - 
підприємця)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ АУДИТОРСЬКА

ФIРМА «РАДА ЛТД»

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника 
податків - фізичної особи)

20071290 

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 01015, м.Київ, вул..Лейпцизька, 2/37 

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських 
фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

1575 18.05.2001

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва 
про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити 
аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

375 П 000375 31.03.2016 25.02.2021

Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю 
якості, виданого Аудиторською палатою України

0666
26.01.2017

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності
01.01.2017
31.12.2017



Думка аудитора*** із застереженням

Пояснювальний параграф (у разі наявності) д/в

Номер та дата договору на проведення аудиту
61/17 

18.10.2017

Дата початку та дата закінчення аудиту
01.11.2017
20.04.2018

Дата аудиторського висновку (звіту) 20.04.2018

Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн 210000.00

Текст аудиторського висновку (звіту)

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК 
(ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
наданий незалежною аудиторською фiрмою
ТОВ Аудиторська фiрма «Рада Лтд»

ВИСНОВОК
щодо фiнансової звiтностi 
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ПОЛIКОМБАНК»

за рiк, що закiнчився 31 грудня 2017

• Вищому Органу ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛIКОМБАНК» 
Загальним зборам акцiонерiв;
• Спостережнiй радi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛIКОМБАНК» 
• Головi Правлiння ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛIКОМБАНК» 

м. Київ «20» квiтня 2018 р.

Думка iз застереженням 
Ми провели аудит рiчної фiнансової звiтностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛIКОМБАНК» 
(код за ЄДРПОУ 19356610, мiсцезнаходження: вул. О. Молодчого, 46, м. Чернiгiв, 14013, Україна) (надалi - «Банк») за 
рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 року, у складi Звiту про фiнансовий стан, Звiту про прибутки i збитки та iнший 
сукупний дохiд, Звiту про змiни у власному капiталi, Звiту про рух грошових коштiв, Примiток до фiнансової звiтностi.
Фiнансову звiтнiсть було складено управлiнським персоналом Банку iз використанням концептуальної основи, що 
ґрунтується на Мiжнародних стандартах фiнансової звiтностi.
На нашу думку, за винятком впливу питання, описаного в роздiлi «Основа для думки iз застереженням» нашого звiту, 
складена Банком фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає достовiрно у всiх суттєвих аспектах дiйсний 
фiнансовий стан ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛIКОМБАНК» станом на 31 грудня 2017 року, 
його фiнансовi результати та iншу викладену у цiєї звiтностi iнформацiю, викладену у вiдповiдностi до Мiжнародних 
стандартiв фiнансової звiтностi.
Основа для думки iз застереженням 
Згiдно висновку (звiту) попереднього аудитора станом на 31 грудня 2016 року величина резервiв пiд знецiнення 
кредитiв, якi наданi клiєнтам, яка вiдображена у статтi Звiту про фiнансовий стан «Кредити та заборгованiсть клiєнтiв»
не враховує всi негативнi подiї та умови, якi мають вплив на оцiнку вартостi вiдповiдних активiв, що не вiдповiдає 
вимогам МСБО 39 «Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка». Якби Банк належним чином враховував показники 
знецiнення, такi як значнi фiнансовi труднощi та надання поступок позичальниковi, якi Банк не розглядав би за iнших 
умов за кредитами з виявленими ознаками зменшення корисностi на iндивiдуальнiй основi, загальна сума резерву на 
покриття збиткiв вiд зменшення корисностi кредитiв та заборгованостi клiєнтiв на 31.12.2016 р. збiльшилась би 
принаймнi на 5 406 тисяч гривень, а власний капiтал Банку зменшився б на вiдповiдну величину. 
Як видно iз Примiтки 29 «Управлiння фiнансовими ризиками» негативний накопичений сукупний розрив лiквiдностi 
станом на 31 грудня 2017 року за термiнами «На вимогу та менше 1 мiс» становить 88 748 тис. грн. , «Вiд 1 до 12 мiс» 
становить 97 296 тис. грн. Вказаний розрив лiквiдностi становить 98 вiдсоткiв вiд вартостi активiв Банку, якi 
припадають на цей термiн, що створює значнi ризики невиконання Банком зобов’язань за несприятливих умов або у 
стресових ситуацiях. При цьому станом на 31 грудня 2017 року Банк виконує всi економiчнi нормативи Нацiонального 
банку зi значним перевищенням мiнiмальних значень, що вказано в Примiтцi 29 Рiчного звiту «Управлiння 
фiнансовими ризиками».
Однак, протягом звiтного перiоду Банк не порушував строкiв розрахункiв з клiєнтами та контрагентами. Якiсть 
управлiння активами i пасивами Банку знаходиться пiд щоденним контролем менеджменту Банку, в тому числi на дату 



пiдписання звiтностi до випуску. 
Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА), в редакцiї видання 2015 року. Нашу 
вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi «Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової 
звiтностi» нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до Банку згiдно з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв 
Ради з Мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в Українi
до нашого аудиту фiнансової звiтностi, а також виконали iншi обов’язки з етики вiдповiдно до Кодексу РМСЕБ. Ми 
вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для використання їх як основи для нашої 
думки iз застереженням.

Пояснювальний параграф
Ми звертаємо увагу на Примiтку 2 «Економiчне середовище, в умовах якого банк здiйснює свою дiяльнiсть», в якiй 
йдеться про полiтичну й економiчну нестабiльнiсть в Українi. Нестабiльнiсть може iснувати i в найближчому 
майбутньому i мати вплив на дiяльнiсть Банку, його спроможнiсть продовжувати свою дiяльнiсть у майбутньому та 
вартiсть його активiв. Нашу думку не було модифiковано щодо цього питання. 
Звертаємо увагу на Примiтку 29 «Управлiння фiнансовими ризиками», в якiй розкрита iнформацiя про недотримання 
Банком нормативу максимального розмiру кредитного ризику за операцiями з пов’язаними з Банком особами (Н9). 
Нашу думку не було модифiковано в зв’язку з цим. 
Звертаємо увагу на Примiтку 30 «Управлiння капiталом» станом на 31 грудня 2017 року розмiр регулятивного капiталу
керiвництвом Банку розкрито в сумi 161 532 тис. грн., що менше мiнiмального розмiру регулятивного капiталу . Нашу 
думку не було модифiковано в зв’язку з цим. 
Звертаємо увагу на Примiтку 34 «Операцiї з пов’язаними сторонами», в якiй розкрита значна концентрацiя сум 
кредитiв та заборгованостей клiєнтiв, що є пов’язаними с Банком особами, якi визначались такими згiдно з 
положеннями МСБО 24 «Операцiї з пов’язаними сторонами». Висловлюючи нашу думку, ми не брали до уваги це 
питання.
Ключовi питання аудиту
Ключовi питання аудиту – це питання, що на наше професiйне судження, були найбiльш важливими пiд час нашого 
аудиту фiнансової звiтностi за поточний перiод. Цi питання розглядалися в контекстi нашого аудиту фiнансової 
звiтностi в цiлому та враховувались при формулюваннi думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки 
щодо цих питань. 
Ключове питання аудиту Аудиторськi процедури щодо ключового питання аудиту
Знецiнення кредитiв та заборгованостi клiєнтiв 
Оцiнка рiвня резерву пiд знецiнення кредитiв та заборгованостi клiєнтiв є ключовою областю судження керiвництва 
Банку. Виявлення ознак знецiнення та визначення суми очiкуваного вiдшкодування є процесом, що включає значне 
використання професiйного судження, припущень i аналiзу рiзних факторiв, в тому числi фiнансового стану 
позичальника, очiкуваних майбутнiх грошових потокiв i вартостi заставного майна. Використання рiзних моделей i 
припущень може iстотно вплинути на суму резерву пiд знецiнення кредитiв та заборгованостi клiєнтiв. 
Ми зосередилися на цьому питаннi в зв'язку з суттєвiстю величини статтi кредитiв та заборгованостi клiєнтiв, а також 
значимiстю професiйних суджень i оцiнок, необхiдних для розрахунку вiдповiдного резерву. 
Примiтка 3 «Основи подання iнформацiї та основнi принципи облiкової полiтики», Примiтка 4 «Основнi облiковi 
оцiнки та судження, що використовувались при застосуваннi облiкової полiтики» та Примiтка 9 «Кредити та 
заборгованiсть клiєнтiв» , включенi у фiнансову звiтнiсть, надають детальну iнформацiю стосовно резерву пiд 
знецiнення кредитiв та заборгованостi клiєнтiв. 
Нерухомiсть 
З огляду на суттєвiсть суми нерухомостi по вiдношенню до загальної суми активiв та значного рiвня суджень 
керiвництва при визначеннi справедливої вартостi, оцiнка нерухомостi розглядається як ключове питання аудиту 
фiнансової звiтностi Банку за 2017 рiк. Балансова вартiсть iнвестицiйної нерухомостi складає 5% вiд загального обсягу
його активiв на 31 грудня 2017 року, а вартiсть нерухомостi у складi статтi Основнi засоби та нематерiальнi активи 
складає 26% вiд загального обсягу його активiв.
Визначення справедливої вартостi iнвестицiйної нерухомостi та нерухомостi у складi основних засобiв проводилось 
керiвництвом з залученням незалежного оцiнювача. 

Нашi аудиторськi процедури включали в себе аналiз методологiї оцiнки на предмет знецiнення кредитiв, виданих 
юридичним i фiзичним особам, а також аналiз i тестування засобiв контролю над процесами виявлення ознак 
знецiнення та розрахунку резерву пiд знецiнення кредитiв та заборгованостей клiєнтiв. 
Ми проаналiзували послiдовнiсть суджень керiвництва Банку, що застосовуються при оцiнцi рiвня збитку в разi 
дефолту в залежностi вiд типу забезпечення по кредитах. Вiдносно оцiнки на предмет знецiнення кредитiв на 
iндивiдуальнiй основi, ми здiйснили аналiз очiкуваних майбутнiх грошових потокiв, в тому числi в разi звернення 
стягнення на заставне майно, на пiдставi нашого професiйного судження i доступної iнформацiї на ринку.
Ми також оцiнили розкриття Банком iнформацiї щодо знецiнення кредитiв та заборгованостей клiєнтiв.
Ми не виявили суттєвих невiдкоригованих невiдповiдностей в ходi аудиту. 
Нашi аудиторськi процедури щодо оцiнки об'єктiв iнвестицiйної нерухомостi та нерухомостi у складi основних засобiв 



включали аналiз компетентностi та об'єктивностi незалежного оцiнювача, залученого керiвництвом Компанiї, вивчення
прийнятих iстотних припущень, а також зiставлення вихiдних даних, використаних при оцiнцi, з доступною ринковою 
iнформацiєю про вартiсть об'єктiв i iншими даними, якi спостерiгаються на ринку.
Ми розглянули iнформацiю, розкриту щодо оцiнки iнвестицiйної нерухомостi.
Iнформацiя про оцiнку справедливої вартостi iнвестицiйної нерухомостi представлена в примiтках 4.14. «Принципи 
облiкової полiтики» та Примiтцi 9 «Iнвестицiйна нерухомiсть» до фiнансової звiтностi.
Iнформацiя про оцiнку справедливої вартостi нерухомостi у складi Основних засобiв представлена в примiтцi 4.16 
«Принципи облiкової полiтики» та Примiтцi 10 «Основнi засоби та нематерiальнi активи» до фiнансової звiтностi.
Iншi питання 
Аудит рiчної фiнансової звiтностi Банку за 2016 рiк, що закiнчився 31 грудня 2016 року , був проведений iншим 
аудитором, який 24 квiтня 2017 року висловив модифiковану думку щодо цiєї фiнансової звiтностi. 
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансової звiтностi вiдповiдно до 
МСФЗ та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб 
забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.
При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку здатностi Банку 
продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються 
безперервностi дiяльностi, та використовуючи припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для 
бухгалтерського облiку, окрiм випадкiв, коли управлiнський персонал або планує лiквiдувати Банк чи припинити 
дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому.
Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом фiнансового звiтування 
Банку.

Вiдповiдальнiсть аудитора

Нашими цiлями є отримання обґрунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не мiстить суттєвого 
викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора, що мiстить нашу думку. Обґрунтована 
впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до Мiжнародних 
стандартiв аудиту, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно iснує. Викривлення можуть бути результатом 
шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як обґрунтовано очiкується, 
вони можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї фiнансової звiтностi.
Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та професiйний скептицизм 
протягом усього завдання з аудиту. Крiм того ми:
-iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства чи помилки, 
розробляємо й виконуємо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi ризики, а також отримуємо аудиторськi докази, що є
достатнiми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик не виявлення суттєвого 
викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство може 
включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi твердження або нехтування заходами внутрiшнього 
контролю;
-отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, 
якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю;
-оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обґрунтованiсть облiкових оцiнок i вiдповiдних розкриттiв 
iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом;
-доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть 
дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та на основi отриманих аудиторських доказiв робимо висновок, чи 
iснує суттєва невизначенiсть щодо подiй або умов, якi поставили б пiд значний сумнiв можливiсть компанiї 
продовжити безперервну дiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої суттєвої невизначеностi, ми 
повиннi привернути увагу в своєму звiтi аудитора до вiдповiдних розкриттiв iнформацiї у фiнансовiй звiтностi або, 
якщо такi розкриття iнформацiї є неналежнi модифiкувати свою думку. Нашi висновки ґрунтуються на аудиторських 
доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. Втiм майбутнi подiї або умови можуть примусити Банк припинити 
свою дiяльнiсть на безперервнiй основi;
-оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст фiнансової звiтностi включно з розкриттями iнформацiї, а також те, чи
показує фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що покладенi в основу її складання, так, щоб досягти достовiрного 
вiдображення;
Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю про запланований обсяг та час 
проведення аудиту та суттєвi аудиторськi результати, включаючи будь-якi суттєвi недолiки заходiв внутрiшнього 
контролю, виявленi нами пiд час аудиту.
Ми також надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали доречнi етичнi 
вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їм про всi стосунки й iншi питання, якi могли б обґрунтовано вважатись 
такими, що впливають на нашу незалежнiсть, а також, де це застосовно, щодо вiдповiдних застережних заходiв.
Звiт щодо вимог iнших законодавчих i нормативних актiв
Ця додаткова iнформацiя передбачена Положенням про порядок подання банками до Нацiонального банку України 
звiту аудитора за результатами щорiчної перевiрки фiнансової звiтностi, затвердженим постановою Правлiння НБУ вiд 
09 вересня 2003 року № 389 (iз змiнами i доповненнями).



Метою проведення аудиторської перевiрки було висловлення думки щодо того, чи фiнансова звiтнiсть ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛIКОМБАНК» (далi - Банк) за 2017 рiк достовiрно, в усiх суттєвих аспектах, 
вiдображає фiнансовий стан Банку, результати його дiяльностi та рух грошових коштiв згiдно з Мiжнародними 
стандартами фiнансової звiтностi. 
Iнформацiя, що викладена у цьому звiтi, є результатом проведення нами процедур в межах аудиторської перевiрки 
фiнансової звiтностi Банку за 2017 рiк та аналiзу iнформацiї, що отримана iз облiкової системи Банку. Зазначена 
iнформацiя отримана на основi вибiркового тестування i в обсягах, необхiдних для планування та проведення 
аудиторських процедур вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв аудиту.
Цей звiт призначено для iнформування та використання керiвництвом Банку та Нацiональним банком України та не 
може бути використаний будь-якою iншою стороною. При ознайомленнi з цим звiтом необхiдно враховувати 
обмежений, як зазначено вище, характер процедур з оцiнки питань, пов'язаних з дiяльнiстю Банку, органiзацiєю 
системи бухгалтерського облiку та внутрiшнього контролю.
Крiм того, потрiбно враховувати, що критерiї оцiнки нами питань, пов'язаних з дiяльнiстю Банку, органiзацiєю системи
бухгалтерського облiку та внутрiшнього контролю, можуть вiдрiзнятись вiд критерiїв, що застосовуються 
Нацiональним банком України.
Аналiз вiдповiдностi (достовiрностi вiдображення) розподiлу активiв i пасивiв Банку за строками до погашення у 
формi статистичної звiтностi про структуру активiв та пасивiв за строками, що складається Банком для подання до 
НБУ станом на 1 сiчня року, наступного за звiтним (базується на пiдставi аналiзу статистичної форми №631 «Звiт про 
структуру активiв та пасивiв за строками», затвердженої постановою Правлiння НБУ
вiд 1 березня 2017 року N 129 Про затвердження Правил органiзацiї статистичної звiтностi, що подається до 
Нацiонального банку України
Наведенi нижче аналiтичнi таблицi складенi на пiдставi форми статичної звiтностi №631 «Звiт про структуру активiв 
та пасивiв за строками» (далi - Форма № 631) на 01 сiчня 2018 року.
(тис. грн.)
Термiн погашення до 1 року
(тис. грн.) Термiн погашення вiд 366 днiв до 2 рокiв Термiн погашення вiд 2 до 5 рокiв
Всього до 1 року в тому числi термiн погашення «на вимогу» в тому числi вiд 32 днiв до 365 днiв 
Активи 217 797 64 632 101 533 144 649 37 448
Зобов’язання (313 435) (169 486) (107 031) (11 725) (6 919)
Невiдповiднiсть (активи – зобов’язання) (104 854) (5 497) 132923 1 361 
Кумулятивна невiдповiднiсть (активи - зобов’язання) (95 637,9) (104 854) 
(95 638) 37 285 30 529 
Вiд’ємний ГЕП (невiдповiднiсть)
(% до активiв) 44 162 
94 - -
Станом на 31 грудня 2017 року за даними форми № 631 Банк має негативнi кумулятивнi рiзницi в перiодах «термiн 
погашення на вимогу» та «вiд 32 днiв до 365 днiв». У дiапазонi понад 1 рiк Банк має позитивну рiзницю. 
Також данi Банку щодо вiдповiдностi обсягу активiв i зобов’язань за строками погашення наведенi в таблицi 29.9. 
Примiтки 29 «Управлiння фiнансовими ризиками» до рiчного фiнансового звiту. Як видно з даних таблицi має мiсце 
негативний накопичений сукупний розрив лiквiдностi станом на 31 грудня 2017 року за термiнами «На вимогу та 
менше 1 мiс» становить 88 748 тис. грн. , «Вiд 1 до 12 мiс» становить 97 296 тис. грн. Розрив лiквiдностi в дiапазонi 
«Вiд 1 до 12 мiс» становить 98 вiдсоткiв вiд вартостi активiв Банку, що створює значнi ризики невиконання Банком 
зобов’язань за несприятливих умов або у стресових ситуацiях. 
Однак, протягом звiтного перiоду Банк не порушував строкiв розрахункiв з клiєнтами та контрагентами. Якiсть 
управлiння активами i пасивами Банку знаходиться пiд щоденним контролем менеджменту Банку, в тому числi на дату 
пiдписання звiтностi до випуску. 
ВИСНОВОК: Станом на 01 сiчня 2018 року за даними форми № 631 Банк має негативнi кумулятивнi рiзницi в перiодах
«термiн погашення на вимогу» та «вiд 32 днiв до 365 днiв». 
Дотримання банком вимог, що встановленi нормативно-правовими актами Нацiонального банку з питань внутрiшнього
контролю:
Пiд час виконання аудиторських процедур нами було розглянуто - у межах, необхiдних для визначення характеру, 
послiдовностi та обсягу аудиторських процедур - заходи внутрiшнього контролю Банку. 
Керiвництво Банку несе вiдповiдальнiсть за органiзацiю та функцiонування системи внутрiшнього контролю, стан якої
було розглянуто нами при плануваннi та проведеннi аудиторської перевiрки фiнансової звiтностi Банку за 2017 рiк.
Застосованi нами процедури не мали за мету проведення повної та всеохоплюючої перевiрки системи внутрiшнього 
контролю Банку з цiллю визначення всiх можливих недолiкiв.
При аналiзi заходiв контролю Банку та загальної якостi управлiння Банком нами було розглянуто адекватнiсть 
структури управлiння видам та обсягам операцiй Банку (участь органiв управлiння у прийняттi рiшень, розподiлi 
обов'язкiв мiж керiвниками, наявнiсть положень про структурнi пiдроздiли та посадових iнструкцiй, як заходiв 
контролю керiвництва за дiяльнiстю Банку).
Управлiння Банком здiйснюється:
- Загальними Зборами Акцiонерiв,
- Спостережною радою Банку;



- Правлiнням Банку.
Аналiз протоколiв засiдань Загальних Зборiв Акцiонерiв та Спостережної ради Банку дозволяє зазначити, що цi органи
управлiння здiйснюють стратегiчне управлiння Банком. Оперативне управлiння здiйснюється Правлiнням Банку та 
Головою Правлiння банку. Засiдання Правлiння Банку проводяться на регулярнiй основi.
Переважна бiльшiсть внутрiшнiх положень Банку розроблена в минулих роках, в зв’язку з чим внутрiшня 
методологiчна нормативна база, що регламентує виконання бiльшостi банкiвських операцiй, потребує оновлення, 
доопрацювання та/або приведення у вiдповiднiсть до чинної органiзацiйної структури Банку
На момент перевiрки триває робота по доопрацюванню внутрiшнiх положень щодо процедур системи внутрiшнього 
контролю на виконання вимог роздiлу IХ Положення 867. 
Враховуючи встановленi пiд час аудиту недолiки, внутрiшнiй контроль необхiдно посилити у напрямках, зазначених у 
цьому Звiтi. 
ВИСНОВОК: У результатi проведення огляду структури Банку нами не знайдено фактiв, якi свiдчать про 
неадекватнiсть структури управлiння та заходiв внутрiшнього контролю Банку характеру та об’єму операцiй, якi 
проводяться Банком. Проте, встановленi пiд час здiйснення аудиту недолiки свiдчать про недосконалiсть системи 
внутрiшнього контролю, впроваджена система внутрiшнього контролю є недостатньою, процедури системи 
внутрiшнього контролю на виконання вимог роздiлу IХ Положення 867 потребують доопрацювання. 
Дотримання банком вимог, що встановленi нормативно-правовими актами Нацiонального банку з питань внутрiшнього
аудиту.
У вiдповiдностi до Закону України «Про банки i банкiвську дiяльнiсть», Положення «Про органiзацiю внутрiшнього 
аудиту в комерцiйних банках України», яке затверджено Постановою Правлiння Нацiонального банку України № 311 
вiд 10 травня 2017 та Положення про вiддiл внутрiшнього аудиту ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ПОЛIКОМБАНК», що було затверджено Спостережною радою Банку 03 червня 2016 року, в Банку функцiонує Вiддiл
внутрiшнього аудиту.
Вiддiл внутрiшнього аудиту пiдпорядковується Спостережнiй радi Банку.
Вiддiл внутрiшнього аудиту проводить перевiрки напрямкiв дiяльностi Банку, а також пiдроздiлiв Банку у 
вiдповiдностi до плану проведення перевiрок, який погоджується Спостережною радою Банку. Вiддiл внутрiшнього 
аудиту складає звiти за результатами перевiрки та подає звiти на розгляд Правлiння Банку та Спостережної ради Банку.

Процедури внутрiшнього аудиту спрямованi на аналiз та оцiнку дотримання чинного законодавства України та 
внутрiшнiх документiв Банку в процесi дiяльностi Банку, монiторинг банкiвських ризикiв, а також надання 
рекомендацiй з цих питань, та в цiлому вiдповiдають вимогам законодавства України та нормативно-правових актiв 
НБУ. 
Звертаємо увагу, що з урахуванням зауважень зазначених у вказаному Звiтi, при плануваннi роботи внутрiшнього 
аудиту необхiдно бiльше уваги придiлити забезпеченню оцiнки тих сфер дiяльностi банку, де мiстяться значнi ризики, 
зокрема кредитний ризик, ризики лiквiдностi тощо. 
ВИСНОВОК: Функцiонування Вiддiлу внутрiшнього аудиту Банку в цiлому вiдповiдає вимогам законодавства України
та нормативно-правових актiв НБУ, проте потрiбно бiльше уваги придiлити питанням, якi розкритi у параграфi 
«Пiдстава для висловлення думки iз застереженням» та iншим, зазначеним в цьому Звiтi.

Дотримання банком вимог, що встановленi нормативно-правовими актами Нацiонального банку з питань визначення 
розмiру кредитного ризику за активними банкiвськими операцiями.
Iнформацiя щодо кредитного портфелю станом на 31 грудня 2017 року розкрита керiвництвом Банку у примiтцi 7 
«Кредити та заборгованiсть клiєнтiв» в сумi 327 926 тис. грн. (31.12.2016 р. – 297 575 тис. грн.). Незначне збiльшення 
кредитного портфеля пов’язане в основному зi збiльшенням суми кредитiв юридичним особам. 
У фiнансовiй звiтностi станом на 31 грудня 2017 року Банк розкрив iнформацiю щодо резерву пiд знецiнення кредитiв 
у сумi 32 543 тис. грн. (31.12.2016 – 23 047 тис. грн.). Спiввiдношення суми резерву пiд знецiнення кредитiв до 
загального обсягу кредитiв станом на 31 грудня 2017 року становить 9 % ( станом на 31.12.2016 - 7 %).
Як видно з даної Примiтки незабезпеченi кредити складають 2 % вiд загальної суми кредитiв (2016 рiк – 2 % ). Близько
11 % суми кредитiв забезпеченi iншими активами (2016 рiк: 9 вiдсоткiв). 
Кредитний портфель Банку характеризується наявнiстю в ньому концентрацiї кредитного ризику по операцiям з 
пов’язаними з банком особами, так кредити та заборгованiсть клiєнтiв за iншими пов’язаними сторонами станом на 31 
грудня 2017року складають 179 084 тис. грн., або 55 % вiд загальної суми заборгованостi за даною статтею. 
В Примiтцi 29 Управлiння фiнансовими ризиками розкрита iнформацiя про факти порушення економiчного нормативу 
Н9 у 2017 роцi. Станом на 31 грудня 2017 року норматив максимального розмiру кредитного ризику за операцiями з 
пов’язаними з Банком особами (Н9) становив 93,53 % при нормативному значеннi не бiльше 25 % ( на 31 грудня 2016 
року становив 96,23% при нормативному значеннi на 31 грудня 2016 року - не бiльш 25%). 
Нами також здiйснена оцiнка якостi активiв банку та прийнятностi забезпечення за кредитними операцiями станом на 
31.12.2017 року вiдповiдно до вимог Положення про здiйснення оцiнки стiйкостi банкiв та банкiвської системи 
України, затвердженого постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 22 грудня 2017 року № 141, та 
Технiчного завдання для здiйснення оцiнки стiйкостi банкiв та банкiвської системи України , затвердженого Рiшенням 
Правлiння Нацiонального банку України 28 грудня 2017 року №848-рш.
За результатами оцiнки якостi перевiрених кредитiв станом на 31.12.2017 року розмiр кредитного ризику за активними 
операцiями банку збiльшено на 5 791, 8 тис. грн., в тому числi за кредитами юридичних осiб – на 5 693 тис. грн. та за 
кредитами фiзичних осiб – на 98,8 тис. грн. Основною причиною перекласифiкацiї та коригування (збiльшення) 



розмiру кредитного ризику за кредитами було недотримання Банком вимог Положення про визначення банками 
України розмiру кредитного ризику за активними банкiвськими операцiями, затвердженого постановою Правлiння 
Нацiонального банку України вiд 30 червня 2016 року № 351 (зi змiнами), а саме не здiйснення визнання подiї дефолту
боржника такою , що настала , за наявностi ознак (пп. 9 п. 165 Розд. ХVIII), зокрема: унесення змiн до умов договору, 
що не пов’язанi з реструктуризацiєю, у частинi збiльшення строкiв користування активом, наданим боржнику, який не 
спроможний погасити борг без реалiзацiї застави, попри вiдсутнiсть на дату оцiнки кредитного ризику прострочення 
погашення боргу).
Банк на пiдставi судження не довiв вiдсутностi дефолту боржника, в разi унесення змiн до умов договору, за 
вiдсутностi яких актив був би вiднесений банком до непрацюючих активiв ( пп.3 п. 166 Положення 351). 
ВИСНОВОК: За винятком питання зазначеного вище, оцiнка Банком кредитного ризику за кредитами та 
заборгованiстю клiєнтiв вiдповiдає, в усiх суттєвих аспектах, вимогам Положення про визначення банками України 
розмiру кредитного ризику за активними банкiвськими операцiями, затвердженого постановою Правлiння 
Нацiонального банку України вiд 30 червня 2016 року № 351 (зi змiнами). 
Станом на 31.12.2017 року Банком порушується норматив максимального розмiру кредитного ризику за операцiями з 
пов’язаними з Банком особами (Н9). 
Дотримання банком вимог, що встановленi нормативно-правовими актами Нацiонального банку з питань визнання 
пов'язаних iз банком осiб та здiйснення операцiй з ними. 
За даними, наданими керiвництвом Банку, станом на 31 грудня 2017 року норматив максимального розмiру кредитного
ризику за операцiями з пов’язаними з Банком особами (Н9) становив 93,53 % при нормативному значеннi не бiльше 25
% ( на 31 грудня 2016 року становив 96,23 % при нормативному значеннi на 31 грудня 2016 не бiльш 25%).
З метою приведення нормативу кредитного ризику Н9 до нормативного значення Банк має погоджений графiк з НБУ 
щодо входження до нормативних значень. 
ВИСНОВОК: У результатi проведення процедур нами не було встановлено фактiв, крiм зазначених вище, що свiдчили 
б про недотримання банком вимог , що встановленi нормативно-правовими актами Нацiонального банку з питань 
визнання пов'язаних iз банком осiб та здiйснення операцiй з ними.
Дотримання банком вимог, що встановленi нормативно-правовими актами Нацiонального банку з питань достатностi 
капiталу банку, з урахуванням якостi активiв банку, а також операцiй iз пов'язаними з банком особами. 
Iнформацiя щодо розмiру та структури регулятивного капiталу керiвництво Банку розкрило в примiтцi 30 «Управлiння 
капiталом». Iнформацiя за даними Банку: 
Нормативи капiталу Нормативне значення Фактичне значення на 31.12.2017.
Мiнiмальний розмiр регулятивного капiталу (Н1) (з урахуванням рiчних коригувань) станом на 31.12.2017 р, тис. грн. 
200 000 161 532
Норматив достатностi (адекватностi) регулятивного капiталу) (з урахуванням рiчних коригувань) (Н2) Не менше 10% 
35,1 %
Станом на 31 грудня 2017 року розмiр регулятивного капiталу керiвництвом Банку розкрито в сумi 161 532 тис. грн. 
(31.12.2016 - 163 944 тис. грн.).
З врахуванням донарахованого за наслiдками аудиту розмiру кредитного ризику розмiр регулятивного капiталу 
становитиме 155 741 тис. грн
Станом на 31 грудня 2017 року розмiр регулятивного капiталу не вiдповiдає вимогам щодо мiнiмального розмiру 
регулятивного капiталу. 
Банком для забезпечення вимог щодо дотримання значень рiвня капiталу та iнших обов’язкових критерiїв, 
встановлених для дiяльностi банкiв України здiйснено збiльшення статутного капiталу банку .
Iнформацiя щодо збiльшення статутного капiталу розкрита в Примiтцi 35 «Подiї пiсля дати Балансу». 
Загальними зборами акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Полiкомбанк», що вiдбулися 08 сiчня 2018 року, 
затверджено нову редакцiю статуту, згiдно з якою статутний капiтал банку збiльшено до 200 мiльйонiв гривень. 
Таким чином, було виконано вимоги постанови Нацiонального банку України вiд 06.08.2014 р. №464 щодо приведення
розмiру статутного капiталу банку у вiдповiднiсть до вимог статтi 31 Закону України «Про банки та банкiвську 
дiяльнiсть».
Станом на 09 сiчня 2018 року розмiр регулятивного капiталу становить 212 919,7 тис. грн. 
Iнформацiя щодо руху загальних резервiв та фондiв банку розкрита в Звiтi про змiни у власному капiталi.
Резервний фонд формується Банком у вiдповiдностi до Статуту де вказано, що такий фонд створюється Банком у 
розмiрi 25% розмiру регулятивного капiталу та розмiр щорiчних вiдрахувань до резервного фонду має бути не менше 
5% вiд прибутку Банку за рiк. 
ВИСНОВОК:.
З урахуванням зазначеного, розмiр регулятивного капiталу Банку станом на 31 грудня 2017 року, розрахованого 
вiдповiдно до вимог «Iнструкцiї про порядок регулювання дiяльностi банкiв в Українi», затвердженої постановою 
Правлiння НБУ вiд 28.08.2001 року N368 зi змiнами та доповненнями, менше мiнiмального розмiру регулятивного 
капiталу. 
Станом на 09 сiчня 2018 року розмiр регулятивного капiталу приведено у вiдповiднiсть до нормативних вимог НБУ. 
Принципи формування резервiв вiдповiдають нормативним вимогам НБУ. 
Дотримання банком вимог, що встановленi нормативно-правовими актами Нацiонального банку з питань ведення 
бухгалтерського облiку. 



ВИСНОВОК: У результатi проведення процедур нами не було встановлено фактiв, , що свiдчили б про невiдповiднiсть
органiзацiї бухгалтерського облiку Банку нормативно-правовим актам Нацiонального банку України.

Генеральний директор _______________ /Маслова С.М./
ТОВ Аудиторська фiрма «Рада Лтд» 
сертифiкат №0011, що виданий 
Аудиторською Палатою України 29.10.2009 р., 
термiн дiї продовжено до 01.01.2020р.

Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв вiд 18.05.2001 р. №1575 (продовжено рiшенням 
Аудиторської палати України вiд 25.02.2017 р. АПУ № 322/3 до 25 лютого 2021 року)
Свiдоцтво Нацiонального банку України про включення до Реєстру аудиторських фiрм, якi мають право на проведення 
аудиторських перевiрок банкiв вiд 27.09.2012 р. №0000028 (за рiшенням Комiтету з питань аудиту банкiв України 
строк дiї свiдоцтва продовжено до 07 вересня 2022 року)

* Зазначаються серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від 
прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний 
контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).
** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.



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 2017 3 2

2 2016 3 2

3 2015 3 2

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів 
останнього разу? 

Так Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X

Акціонери X

Депозитарна установа X

Інше (запишіть): д/в Ні

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

Так Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

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

Так Ні

Підняттям карток X

Бюлетенями (таємне голосування) X

Підняттям рук X

Інше (запишіть): д/в Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів? 

Так Ні

Реорганізація X

Додатковий випуск акцій X

Унесення змін до статуту X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X



Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X

Інше (запишіть): д/в Ні

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

Ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

Так Ні

Наглядова рада X

Виконавчий орган X

Ревізійна комісія (ревізор) X

Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і 
більше відсотків простих акцій товариства

д/в

Інше (зазначити) д/в

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх 
непроведення

д/в

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається 
причина їх непроведення

д/в

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)

Кількість членів наглядової ради, у тому числі: 5

членів наглядової ради - акціонерів 2

членів наглядової ради - представників акціонерів 0

членів наглядової ради - незалежних директорів 3

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 1

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 1

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 0

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

Так Ні

Складу X

Організації X

Діяльності X

Інше (запишить)
Спостережна рада Полiкомбанку не

проводила самооцiнку.

д/в

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом 38



останніх трьох років? 

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

Так Ні

Стратегічного планування X

Аудиторський X

З питань призначень і винагород X

Інвестиційний X

Інші (запишіть) 
Iнших комiтетiв у складi наглядової

ради не створено.

Інші (запишіть) 

д/в

Засiдання комiтетiв Спостережної ради Полiкомбанку протягом 2017 року не скликались та не 
проводились

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

Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради? 

Так Ні

Винагорода є фіксованою сумою X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості 
акцій 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X

Члени наглядової ради не отримують винагороди X

Інше (запишіть) д/в

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

Так Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі X

Знання у сфері фінансів і менеджменту X

Особисті якості (чесність, відповідальність) X

Відсутність конфлікту інтересів X

Граничний вік X

Відсутні будь-які вимоги X

Інше (запишіть): д/в 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 внутрішніх 
документів акціонерного товариства 

X

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

X

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

X

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

X

Інше (запишіть) 

Голова та члени Спостережної ради
Банку були обранi на рiчних
загальних загальних зборах
акцiонерiв, що оформлено

Протоколом №70 вiд 25.04.17.
згiдно статтi 53 Закону України
"Про акцiонернi товариства" - у

разi обрання членiв спостережної
ради шляхом кумулятивного

голосування - товариство
проводить обрання членiв

спостережної ради одночасно в
повному складi, а не обирає

окремих її членiв.

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

ні

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії осіб;

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх 
трьох років? 1

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

Загальні
збори

акціонерів 

Наглядова
рада 

Виконавчий
орган 

Не належить
до компетенції

жодного
органу 

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Так Ні Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або 
бюджету

Так Ні Ні Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів 
виконавчого органу

Ні Так Ні Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів 
наглядової ради

Так Ні Ні Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів 
ревізійної комісії

Так Ні Ні Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів 
виконавчого органу

Ні Так Ні Ні



Визначення розміру винагороди для голови та членів 
наглядової ради

Так Ні Ні Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової 
відповідальності членів виконавчого органу

Так Ні Ні Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення 
власних акцій 

Так Ні Ні Ні

Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів 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) Ні

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про 
конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або 
пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві? 

Так Ні

Положення про загальні збори акціонерів X

Положення про наглядову раду X

Положення про виконавчий орган X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X

Положення про акції акціонерного товариства X

Положення про порядок розподілу прибутку X

Інше (запишіть): д/в

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

Інформація
розповсюджується

на загальних
зборах

Публікується у
пресі,

оприлюднюється в
загальнодоступній
інформаційній базі

даних НКЦПФР
про ринок цінних

паперів 

Документи
надаються для
ознайомлення
безпосередньо

в
акціонерному

товаристві

Копії
документів
надаються
на запит

акціонера

Інформація
розміщується

на власній
інтернет-
сторінці

акціонерного
товариства

Фінансова звітність, 
результати діяльності 

Так Так Так Так Так

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

Ні Так Ні Ні Так

Інформація про склад органів 
управління товариства 

Так Так Так Так Так



Статут та внутрішні 
документи 

Так Ні Так Так Так

Протоколи загальних зборів 
акціонерів після їх проведення

Ні Ні Так Так Так

Розмір винагороди посадових 
осіб акціонерного товариства 

Ні Ні Ні Ні Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 
стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного 
товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так Ні

Не проводились взагалі X

Менше ніж раз на рік X

Раз на рік X

Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора? 

Так Ні

Загальні збори акціонерів X

Наглядова рада X

Виконавчий орган X

Інше (запишіть) д/в

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? 
(так/ні) Так

З якої причини було змінено аудитора? 

Так Ні

Не задовольняв професійний рівень X

Не задовольняли умови договору з аудитором X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X

Інше (запишіть) 

Завершення п’ятирiчного термiну
надання аудиторських послуг банку
(за рекомендацiєю НБУ про змiну

зовнiшнього аудитора кожнi 5
рокiв).

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

Так Ні

Ревізійна комісія (ревізор) X



Наглядова рада X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X

Стороння компанія або сторонній консультант X

Перевірки не проводились X

Інше (запишіть) д/в

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

Так Ні

З власної ініціативи X

За дорученням загальних зборів X

За дорученням наглядової ради X

За зверненням виконавчого органу X

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

Інше (запишіть) д/в

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

Випуск акцій X

Випуск депозитарних розписок X

Випуск облігацій X

Кредити банків X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів X

Інше (запишіть): д/в 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних 
трьох років*? 

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором 

Так, плануємо розпочати переговори 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років 

Не визначились X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж 
протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні



Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у 
депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного 
управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного 
управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: д/в 

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, 
правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: д/в

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління 
(принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх 
тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

д/в

Звіт про корпоративне управління*

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи.

Основнi цiлi дiяльностi Банку полягають в забезпеченнi стабiльного та надiйного функцiонування
Банку, досягненнi запланованих фiнансових показникiв, якiсному i професiйному обслуговуваннi
клiєнтiв, отримання прибутку та сприяння економiчному розвитку Чернiгiвської областi України.

2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за 
фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, 
місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність 
встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік.

Власники iстотної участi в Полiкомбанку станом на 31.12.2017: 1. Публiчне акцiонерне товариство
"Елiта",  код  за  ЄДРПОУ  00310120,  мiсцезнаходження:  вул.  Освiти,  буд.10,  смт  Сосниця,
Сосницький р-н, Чернiгiвська обл., 16100. 2. Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Статум
Рос", код за ЄДРПОУ 37804508, мiсцезнаходження: вул. О. Молодчого, буд. 46, м. Чернiгiв, 14013
3. Тарасовець Юрiй Миколайович. 4. Тарасовець Олександр Миколайович. 5. Тарасовець Микола
Павлович. Всi власники iстотної участi вiдповiдають встановленим Нацiональним банком України
вимогам, отримали погодження НБУ на набуття iстотної участi. 

3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та 
виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння 
шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.

Протягом  2017  року  фактiв  порушення  членами  Спостережної  ради  та  членами  Правлiння
Полiкомбанку  внутрiшнiх  правил,  що  призвело  до  заподiяння  шкоди  банку  або  споживачам
фiнансових послуг банку не було. 

4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до 
фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про
відсутність таких заходів.

Протягом 2017 року заходи впливу органами державної влади до банку, в тому числi до членiв
Спостережної ради та Виконавчого органу, не застосовувались. 

5. Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові 
характеристики або про відсутність такої системи.

Управлiння ризиками в Полiкомбанку ґрунтується на принципах, що затвердженi Положенням про
класифiкацiю та принципи управлiння ризиками Полiкомбанку. Вiдповiдно до даного Положення



головною  метою  управлiння  ризиками  в  Полiкомбанку  є  їх  мiнiмiзацiя  на  етапi  формування
балансу банку при здiйсненнi активних та пасивних операцiй. Органiзацiя та реалiзацiя процесу
управлiння  ризиками в Полiкомбанку  регламентована  внутрiшнiми банкiвськими положеннями,
що  затвердженi  Правлiнням.  Система  даних  положень  включає  Положення  про  управлiння
лiквiднiстю,  Положення  про  управлiння  процентним  ризиком,  Положення  про  управлiння
валютним ризиком,  Положення  про  управлiння  ринковим  ризиком,  Положення  про  управлiння
операцiйним ризиком та Положення про управлiння кредитним ризиком.

6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи 
внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та 
консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського 
обліку.

Здiйснення аудиторських перевiрок банкiвської дiяльностi структурних пiдроздiлiв банку є одним
iз  важливих  напрямкiв  роботи  служби  внутрiшнього  аудиту  банку,  головна  мета  яких  -
забезпечення аналiзу i оцiнки внутрiшнього контролю за банкiвськими операцiями, оцiнка наявних
ризикiв  за  кожним  їх  напрямком  та  надання  заходiв  та  рекомендацiй  по  їх  зменшенню,
забезпечення  збереження  активiв,  оптимальне  використання  ресурсiв  банку,  точнiсть  i  повнота
облiкових  записiв.  Не менш важливим завданням вiддiлу  внутрiшнього  аудиту  при проведеннi
аудиторських  перевiрок  рiзних  напрямкiв  дiяльностi  банку  є  аналiз  дотримання  банком  вимог
чинного законодавства України, нормативно-правових актiв Нацiонального банку України, Статуту
та внутрiшнiх положень банку.  У звiтному роцi службою внутрiшнього аудиту банку здiйснено
аудиторську  перевiрку  операцiйних  та  iнформацiйних  ризикiв  Полiкомбанку,  аудиторську
перевiрку дотримання банком законодавства України про систему гарантування вкладiв фiзичних
осiб щодо повноти та достовiрностi  ведення бази даних про вкладникiв,  аудиторську перевiрку
дотримання Полiкомбанком вимог чинного законодавства України у сферi запобiгання та протидiї
легалiзацiї  (вiдмиванню)  доходiв,  одержаних  злочинним  шляхом,  фiнансуванню  тероризму  та
фiнансуванню  розповсюдження  зброї  масового  знищення.  Також  було  проведено  комплекснi
перевiрки  банкiвської  дiяльностi  у  восьми  вiддiленнях  банку  -  у  №  9,  у  смт.  Бобровиця,  у
Лiвобережному вiддiленнi,  м. Київ, в м. Нiжин, в м. Мена, в м. Корюкiвка,  в м. Сосниця,  в м.
Днiпро.  Крiм того,  проведено  12 раптових  ревiзiй  наявностi  грошової  готiвки  та  матерiальних
цiнностей, що знаходились в грошових сховищах операцiйних i вечiрнiх кас. Важливим заходом
ефективної  системи  внутрiшнього  контролю  в  банку  є  пiдтримання  взаємовiдносин  та  обмiн
iнформацiєю мiж внутрiшнiми та зовнiшнiми аудиторами банку. Плiдна спiвпраця з незалежною
аудиторською фiрмою ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ АУДИТОРСЬКА
ФIРМА  «РАДА  ЛТД»  забезпечує  проведення  огляду  промiжної  та  аудиту  рiчної  фiнансової
звiтностi  банку вiдповiдно до вимог чинного законодавства України та мiжнародних стандартiв
аудиту. 

7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у 
статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність.

Вiдчуження активiв в обсязi, що перевищує встановлений у статутi емiтента розмiр протягом 2017
року не вiдбувалось.

8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що 
перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.

Купiвлi-продажу активiв в обсязi, що перевищує встановлений у статутi емiтента розмiр протягом
2017 року не вiдбувалось, вiдповiдно, оцiнка таких активiв не здiйснювалася.

9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї 
промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така 
інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність.

Iнформацiя про операцiї з пов’язаними особами, проведенi протягом 2017 року: - надано кредитiв
пов’язаним особам – 63 219 739,00 грн.;  -  погашено кредитiв  – 66 891 084,00 грн.;  -  залишок



заборгованостi по наданим кредитам станом на 01.01.18 р. складає 179 095 941,30 грн.; - залишок
коштiв  на  депозитах  пов’язаних  осiб  –  50  890  843,62  грн.;  -  наданi  зобов’язання  щодо
кредитування пов’язаних осiб – 35 020 337,20 грн. 

10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють 
державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту).

Протягом 2017 року рекомендацiї (вимоги) органiв, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв
фiнансових послуг, щодо аудиторського висновку не надавались.

11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, 
призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, 
найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ АУДИТОРСЬКА ФIРМА «РАДА ЛТД»,
код за ЄДРПОУ 20071290, мiсцезнаходження: Залiзничне шосе, буд.47, м.Київ, 01103. 

12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:

загальний стаж аудиторської діяльності;

Загальний стаж аудиторської дiяльностi ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
АУДИТОРСЬКА ФIРМА «РАДА ЛТД» 21 рiк (починаючи з 04.06.1996).

кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі;

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ АУДИТОРСЬКА ФIРМА «РАДА ЛТД»
надає послуги Полiкомбанку з 2017 року, тобто 1 рiк. 

перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року;

Здiйснення оцiнки якостi активiв банку та прийнятностi забезпечення за кредитними операцiями
станом на 31.12.2017 р.

випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій 
внутрішнього аудитора;

Випадкiв  виникнення  конфлiктiв  iнтересiв  та/або  сумiщення  виконання  функцiй  внутрiшнього
аудитора не було.

ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останіх п`яти років;

За перiод з 2009 року по 2015 рiк огляд промiжної та аудит рiчної фiнансової звiтностi проводила
аудиторська  фiрма  ТОВ "КИЇВАУДИТ",  код  за  ЄДРПОУ 01204513.  Протягом  2016  року  огляд
промiжної  та  аудит рiчної  фiнансової  звiтностi  проводила аудиторська фiрма.  ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФIРМА "ПКФ АУДИТ-ФIНАНСИ", код
за ЄДРПОУ 34619277. Протягом 2017 року огляд промiжної та аудит рiчної фiнансової звiтностi
проводила  аудиторська  фiрма  ТОВАРИСТВО  З  ОБМЕЖЕНОЮ  ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
АУДИТОРСЬКА ФIРМА «РАДА ЛТД», код за ЄДРПОУ 20071290. 

стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти 
подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським 
висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових 
послуг.

Фактiв подання недостовiрної звiтностi Банку, що пiдтверджена аудиторським висновком, виявленi
органами, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових послуг, не було. Iнформацiя
про стягнення, застосованi до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, не вiдома. 

13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових 
послуг, зокрема:

наявність механізму розгляду скарг;



Протягом 2017 року банк укладав правочини з дотриманням ст.11 Закону України "Про захист прав
споживачiв"  та  умов  щодо  визначення  сукупної  вартостi  фiнансових  послуг.  Розгляд  звернень
громадян, в тому числi скарг щодо фiнансових послуг здiснюється Головою Правлiння банку або
за його розпорядженням уповноваженою особою.

прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати 
скарги;

Розгляд  скарг  входить  до  компетенцiї  Голови  Правлiння  Полiкомбанку  -  Тарасовця  Миколи
Павловича.

стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових 
послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг);

Скарги громадян щодо надання фiнансових послуг до банку протягом 2017 року не надходили.

наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та 
результати їх розгляду.

Судовi позови, предметом яких було надання фiнансових послуг споживачам, протягом 2017 року
до банку не подавались. 



ЗВІТ
про фінансовий стан (Баланс)

на 31.12.2017 (число, місяць, рік)

Найменування статті Примітки Звітний період
Попередній

період

1 2 3 4

АКТИВИ

Грошові кошти та їх еквіваленти 6 92901 121527

Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку 
України

0 0

Фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю 
через прибуток або збиток

0 0

Кошти в інших банках 0 0

Кредити та заборгованість клієнтів 7 327926 297575

Цінні папери в портфелі банку на продаж 8 2525 2971

Цінні папери в портфелі банку до погашення 0 0

Інвестиції в асоційовані/асоційовані та дочірні компанії 0 0

Інвестиційна нерухомість 9 26999 19820

Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на 
прибуток

0 16

Відстрочений податковий актив 0 0

Гудвіл 0 0

Основні засоби та нематеріальні активи 10 90933 100953

Інші фінансові активи 11 2381 5863

Інші активи 12 3421 3999

Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи 
вибуття

0 0

Активи – опис додаткових статей статей та вміст їх показників
Цiннi папери в портфелi банку на продаж 2525
(звiтний перiод), 2971 (попереднiй перiод), 8

(примiтки)

Активи – усього за додатковими статтями 8 2525 2971

Усього активів: 547086 552724

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Кошти банків 0 0

Кошти клієнтів 13 324929 347522

Фінансові зобов'язання, що обліковуються за справедливою 
вартістю через прибуток або збиток

14 0 4

Боргові цінні папери, емітовані банком 0 0

Інші залучені кошти 0 0

Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток 18 0

Відстрочені податкові зобов'язання 10731 12086

Резерви за зобов’язаннями 0 0



Інші фінансові зобов’язання 15 627 552

Інші зобов'язання 16 1639 2068

Субординований борг 17 4855 4855

Зобов'язання групи вибуття 0 0

Зобов’язання – опис додаткових статей статей та вміст їх 
показників

Зобов’язання – усього за додатковими статтями 0 0

Усього зобов'язань: 342799 367087

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

Статутний капітал 18 145000 120300

Емісійні різниці 0 0

Незареєстрований статутний капітал 0 0

Інший додатковий капітал 0 0

Резервні та інші фонди банку 18996 18981

Резерви переоцінки 19 34533 41450

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 5758 4906

Власний капітал – опис додаткових статей статей та вміст їх 
показників

Власний капітал – усього за додатковими статтями 0 0

Неконтрольована частка 0 0

Усього власного капіталу 204287 185637

Усього зобов'язань та власного капіталу 547086 552724

Звiт про фiнансовий стан (Баланс) за 2017 рiк складено у вiдповiдностi до МСФЗ.

Затверджено до випуску та підписано    

18.04.2018 року  Голова правління М.П. Тарасовець

    (підпис, ініціали, прізвище)

Сокирко Т.Ю. (0462) 651-000*113  Головний бухгалтер М.М. Дудко

(прізвище виконавця, номер телефону)   (підпис, ініціали, прізвище)



Звіт
про прибутки і збитки та інший сукупний дохід

(Звіт про фінансові результати)
за 2017 рік

Найменування статті Примітки Звітний період
Попередній

період

1 2 3 4

Процентні доходи 21 49297 56250

Процентні витрати 21 -28047 -34075

Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати) 21 21250 22175

Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення 
кредитів та заборгованості клієнтів, коштів в інших банках

-2587 -8955

Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати) 
після створення резерву під знецінення кредитів та 
заборгованості клієнтів, коштів в інших банках

18663 13220

Комісійні доходи 22 19224 14903

Комісійні витрати 22 -786 -404

Результат від операцій з фінансовими інструментами, що 
обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або 
збиток

47 887

Результат від операцій з хеджування справедливої вартості 0 0

Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на 
продаж

0 0

Результат від операцій з іноземною валютою 3427 2338

Результат від переоцінки іноземної валюти 1009 -156

Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості 6042 5550

Доходи/(витрати), які виникають під час первісного визнання
фінансових активів за процентною ставкою, вищою або 
нижчою, ніж ринкова

241 152

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

0 0

Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення 
дебіторської заборгованості та інших фінансових активів

-7527 -308

Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення 
цінних паперів у портфелі банку на продаж

0 0

Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення 
цінних паперів у портфелі банку до погашення

0 0

Чисте (збільшення) зменшення резервів за зобов'язаннями 0 0

Інші операційні доходи 23 2082 2282

Адміністративні та інші операційні витрати 24 -42088 -38170



Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній 0 0

Додаткові статті (доходи) – опис статей та вміст показників

Додаткові статті (доходи) – усього за додатковими статтями 0 0

Додаткові статті (витрати) – опис статей та вміст показників

Додаткові статті (витрати) – усього за додатковими статтями 0 0

Прибуток/(збиток) до оподаткування 334 294

Витрати на податок на прибуток 25 -47 -4

Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває 0 0

Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування

0 0

Прибуток/(збиток) за рік 287 290

ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД:

СТАТТІ, ЩО НЕ БУДУТЬ РЕКЛАСИФІКОВАНІ В ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК

Переоцінка основних засобів та нематеріальних активів 19 -7861 -8811

Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії 0 0

Додаткові статті (сукупні доходи) – опис статей та вміст 
показників

Додаткові статті (сукупні доходи) – усього за додатковими 
статтями

0 0

Додаткові статті (сукупні витрати) – опис статей та вміст 
показників

Додаткові статті (сукупні витрати) – усього за додатковими 
статтями

0 0

Податок на прибуток, пов'язаний із статтями іншого 
сукупного доходу, що не буде рекласифікований у прибуток 
чи збиток

19 1310 1383

Інший сукупний дохід, що не буде рекласифікований у 
прибуток чи збиток після оподаткування

0 0

СТАТТІ, ЩО БУДУТЬ РЕКЛАСИФІКОВАНІ В ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК

Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж 19 -446 1864

Результат переоцінки за операціями з хеджування грошових 
потоків

0 0

Накопичені курсові різниці від перерахунку у валюту 
подання звітності

0 0

Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії 0 0

Додаткові статті (сукупні доходи) – опис статей та вміст 
показників

Додаткові статті (сукупні доходи) – усього за додатковими 
статтями

0 0

Додаткові статті (сукупні витрати) – опис статей та вміст 
показників

Додаткові статті (сукупні витрати) – усього за додатковими 0 0



статтями

Податок на прибуток, пов'язаний із статтями, іншого 
сукупного доходу, що буде рекласифікований у прибуток чи 
збиток

19 80 -335

Інший сукупний дохід, що буде рекласифікований в 
прибуток чи збиток після оподаткування

0 0

Інший сукупний дохід після оподаткування 19 -6917 -5899

Усього сукупного доходу за рік -6630 -5609

Прибуток (збиток), що належить:

власникам банку 287 290

неконтрольованій частці 0 0

Усього сукупного доходу, що належить:

власникам банку -6630 -5609

неконтрольованій частці 0 0

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

чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 26 0.02 0.03

скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту 
акцію

26 0.02 0.03

Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої діяльності:

чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 0 0

скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту 
акцію

0 0

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

чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію за рік 26 0.02 0.03

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

26 0.02 0.03

Звiт про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд (Звiт про фiнансовi результати) за 2017
рiк складено у вiдповiдностi до МСФЗ.

Затверджено до випуску та
підписано

   

18.04.2018 року  Голова правління М.П. Тарасовець

    (підпис, ініціали, прізвище)

Сокирко Т.Ю. (0462) 651-000*113  Головний бухгалтер М.М. Дудко

(прізвище виконавця, номер телефону)   (підпис, ініціали, прізвище)



Звіт
про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал)

за 2017 рік

Найменування
статті

Примітки

Належить власникам материнської компанії

статутний
капітал

емісійні
різниці та

інший
додатковий

капітал

незареєстрований
статутний капітал

резервні
та інші
фонди

резерви
переоцінки

нерозподілений
прибуток

додаткові
статті

1 2 3 4 5 6 7 8

Залишок на 
кінець періоду, 
що передує 
попередньому 
періоду (до 
перерахунку)

80300 0 0 18972 47349 3516

Вплив змін 
облікової 
політики, 
виправлення 
помилок та вплив
переходу на нові 
та/або 
переглянуті 
стандарти і 
тлумачення

0 0 0 0 0 0

Скоригований 
залишок на 
початок 
попереднього 
періоду

0 0 0 0 0 0

Усього сукупного 
доходу:

прибуток/(збиток)
за рік

0 0 0 0 0 290

інший сукупний 
дохід

0 0 0 0 -4772 -16

Амортизація 
резерву 
переоцінки 
основних засобів 
або реалізований 
результат

19 0 0 0 0 -1127 1127

Розподіл 
прибутку до 
резервних та 
інших фондів

0 0 0 9 0 -9

Незареєстрований 0 0 0 0 0 0



статутний капітал

Операції з 
акціонерами

0 0 0 0 0 0

Емісія акцій:

номінальна 
вартість

18 40000 0 0 0 0 0

емісійний дохід 0 0 0 0 0 0

Власні акції, що 
викуплені в 
акціонерів:

купівля 0 0 0 0 0 0

продаж 0 0 0 0 0 0

анулювання 0 0 0 0 0 0

Об'єднання 
компаній

0 0 0 0 0 0

Дивіденди 27 0 0 0 0 0 -2

Залишок на 
кінець 
попереднього 
періоду

120300 0 0 18981 41450 4906

Усього 
сукупного 
доходу:

прибуток/(збиток)
за рік

0 0 0 0 0 287

інший сукупний 
дохід

0 0 0 0 -6335 0

Амортизація 
резерву 
переоцінки 
основних засобів 
або реалізований 
результат

19 0 0 0 0 -582 582

Розподіл 
прибутку до 
резервних та 
інших фондів

0 0 0 15 0 -15

Незареєстрований
статутний капітал

0 0 0 0 0 0

Операції з 
акціонерами

0 0 0 0 0 0

Емісія акцій:

номінальна 
вартість

18 24700 0 0 0 0 0

емісійний дохід 0 0 0 0 0 0



Власні акції, що 
викуплені в 
акціонерів:

купівля 0 0 0 0 0 0

продаж 0 0 0 0 0 0

анулювання 0 0 0 0 0 0

Об'єднання 
компаній

0 0 0 0 0 0

Дивіденди 27 0 0 0 0 -2

Додаткові статті –
опис статей та 
вміст показників

Додаткові статті –
усього за 
додатковими 
статтями

0 0 0 0 0 0

Залишок на 
кінець звітного 
періоду

145000 0 0 18996 34533 5758

Звiт  про  змiни  у  власному  капiталi  (Звiт  про  власний  капiтал)  за  2017  рiк  складено  у
вiдповiдностi до МСФЗ. 

Затверджено до випуску та
підписано

   

18.04.2018 року  Голова правління М.П. Тарасовець

    (підпис, ініціали, прізвище)

Сокирко Т.Ю. (0462) 651-000*113  Головний бухгалтер М.М. Дудко

(прізвище виконавця, номер телефону)   (підпис, ініціали, прізвище)



ЗВІТ
про рух грошових коштів за прямим методом

за 2017 рік

Найменування статті Примітки Звітний період
Попередній

період

1 2 3 4

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Процентні доходи, що отримані 35425 39444

Процентні витрати, що сплачені -28984 -34353

Комісійні доходи, що отримані 22 19224 14903

Комісійні витрати, що сплачені 22 -786 -404

Результат операцій з фінансовими інструментами, що 
обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або 
збиток

0 0

Результат операцій з фінансовими похідними інструментами 43 503

Результат операцій з іноземною валютою 3427 2338

Інші отримані операційні доходи 2273 2443

Виплати на утримання персоналу, сплачені -18369 -15915

Адміністративні та інші операційні витрати, сплачені -19898 -18084

Податок на прибуток, сплачений -138 -107

Грошові кошти, отримані/(сплачені) від операційної 
діяльності до змін в операційних активах і зобов'язаннях

-7783 -9232

Зміни в операційних активах та зобов'язаннях 0 0

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

0 0

Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних паперів 0 0

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

0 0

Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках 0 5707

Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгованості 
клієнтів

-26144 6284

Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів 924 -1943

Чисте (збільшення)/зменшення інших активів 3798 -4230

Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків 0 0

Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів -21657 -45011

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

0 0

Чисте збільшення/(зменшення) резервів за зобов'язаннями 0 0



Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових 
зобов'язань

-1485 -271

Чисте збільшення/(зменшення) інших зобов'язань -57 -54

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

-52404 -48750

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж 0 0

Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі банку 
на продаж

0 0

Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення 0 0

Надходження від погашення цінних паперів у портфелі банку
до погашення

0 26000

Придбання дочірніх компаній за вирахуванням отриманих 
грошових коштів

0 0

Надходження від реалізації дочірньої компанії за 
вирахуванням сплачених грошових коштів

0 0

Придбання асоційованих компаній 0 0

Надходження від реалізації асоційованих компаній 0 0

Придбання інвестиційної нерухомості 0 0

Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості 0 0

Придбання основних засобів -1778 -1971

Надходження від реалізації основних засобів 5 1

Придбання нематеріальних активів -182 -146

Надходження від вибуття нематеріальних активів 0 0

Дивіденди, що отримані 23 35 85

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

-1920 -23969

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Емісія простих акцій 18 24700 40000

Емісія привілейованих акцій 0 0

Інші внески акціонерів, крім емісії акцій 0 0

Викуп власних акцій 0 0

Продаж власних акцій 0 0

Отримання субординованого боргу 0 0

Погашення субординованого боргу 0 -6500

Отримання інших залучених коштів 0 0

Повернення інших залучених коштів 0 0

Додаткові внески в дочірню компанію 0 0

Надходження від продажу частки участі без втрати контролю 0 0

Дивіденди, що виплачені 27 -3 -1



Інші виплати акціонерам, крім дивідендів 0 0

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

24697 33499

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

1009 -156

Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх 
еквівалентів

-28618 8562

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду 121503 112941

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду 92885 121503

Звiт про рух грошових коштiв за прямим методом за 2017 рiк складено у вiдповiдностi до
МСФЗ. Звiт про рух грошових коштiв за непрямим методом за 2017 рiк не складався.

Затверджено до випуску та
підписано

   

18.04.2018 року  Голова правління М.П. Тарасовець

    (підпис, ініціали, прізвище)

Сокирко Т.Ю. (0462) 651-000*113  Головний бухгалтер М.М. Дудко

(прізвище виконавця, номер телефону)   (підпис, ініціали, прізвище)



ЗВІТ
про рух грошових коштів за непрямим методом

за 2017 рік

Найменування статті Примітки Звітний період
Попередній

період

1 2 3 4

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Прибуток/(збиток) до оподаткування

Коригування:

Знос та амортизація

Чисте збільшення/(зменшення) резервів під знецінення 
активів

Амортизація дисконту/(премії)

Результат операцій з фінансовими інструментами, що 
обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або 
збиток

Результат операцій з фінансовими похідними інструментами

Результат операцій з іноземною валютою

(Нараховані доходи)

Нараховані витрати

Чистий збиток/(прибуток) від інвестиційної діяльності

Чистий збиток (прибуток) від фінансової діяльності

Інший рух коштів, що не є грошовим

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

Зміни в операційних активах та зобов'язаннях

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

Чисте зменшення (збільшення) торгових цінних паперів

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

Чисте зменшення (збільшення) коштів в інших банках

Чисте зменшення (збільшення) кредитів та заборгованості 
клієнтів

Чисте зменшення (збільшення) інших фінансових активів

Чисте зменшення (збільшення) інших активів

Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків



Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів

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

Чисте збільшення/(зменшення) резервів за зобов'язаннями

Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових 
зобов'язань

Чисте збільшення/(зменшення) інших зобов'язань

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

Податок на прибуток, що сплачений

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

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж

Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі банку 
на продаж

Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення

Надходження від погашення цінних паперів у портфелі банку
до погашення

Придбання дочірніх компаній за вирахуванням отриманих 
грошових коштів

Надходження від реалізації дочірньої компанії за 
вирахуванням сплачених грошових коштів

Придбання асоційованих компаній

Надходження від реалізації асоційованих компаній

Придбання інвестиційної нерухомості

Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості

Придбання основних засобів

Надходження від реалізації основних засобів

Придбання нематеріальних активів

Надходження від вибуття нематеріальних активів

Дивіденди, що отримані

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

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Емісія простих акцій

Емісія привілейованих акцій

Інші внески акціонерів, крім емісії акцій

Викуп власних акцій

Продаж власних акцій



Отримання субординованого боргу

Погашення субординованого боргу

Отримання інших залучених коштів

Повернення інших залучених коштів

Додаткові внески в дочірню компанію

Надходження від продажу частки участі без втрати контролю

Дивіденди, що виплачені

Інші виплати акціонерам, крім дивідендів

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

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

Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх 
еквівалентів

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду

У склад звiту емiтента Полiкомбанк за 2017 рiк подається Звiт про рух грошових коштiв за
прямим методом.

Затверджено до випуску та
підписано

   

24.04.2017 року  Голова правління М.П. Тарасовець

    (підпис, ініціали, прізвище)

Куфаєв В.В. (0462) 651-000*113  Головний бухгалтер М.М. Дудко

(прізвище виконавця, номер телефону)   (підпис, ініціали, прізвище)



Примітки
до звіту

за 2017 рік

№
з/п

Текст примітки

1 Примiтка 1. Iнформацiя про банк Повне найменування банку – Публiчне акцiонерне товариство
«Полiкомбанк» (скорочене – Полiкомбанк). Полiкомбанк (далi – банк) зареєстровано постановою Правлiння

Нацiонального банку України вiд 18 серпня 1994 року № 146 пiд номером 249. Адреса головної установи
банку: вул. О. Молодчого, буд. 46, м. Чернiгiв, 14013, Україна. Звiтною датою рiчного фiнансового звiту є

кiнець дня 31 грудня 2017 року. У рiчному фiнансовому звiтi висвiтлено дiяльнiсть банку за перiод з 1 сiчня
по 31 грудня 2017 року. Рiчна фiнансова звiтнiсть банку складена вiдповiдно до «Iнструкцiї про порядок
складання та оприлюднення фiнансової звiтностi банкiв України», затвердженої постановою Правлiння

Нацiонального банку України вiд 24.10.2011 р. № 373 зi змiнами та доповненнями. Рiчна фiнансова звiтнiсть
складена в грошовiй одиницi України (в тисячах гривень). Банк є самостiйним i не знаходиться у вiданнi

iнших компанiй. Аудит звiтностi станом на кiнець дня 31 грудня 2017 року за перiод господарської
дiяльностi з 1 сiчня по 31 грудня 2017 року проводиться аудиторською фiрмою ТОВ АУДИТОРСЬКА

ФIРМА «РАДА ЛТД» (свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв № 1575), договiр
вiд 18.10.2017 р. № 61/17. Лiцензiї та дозволи, якi має банк: • Банкiвська лiцензiя № 152 вiд 07.11.2011 р. на
право здiйснювати банкiвськi операцiї, визначенi частиною третьою статтi 47 Закону України «Про банки i
банкiвську дiяльнiсть»; • Генеральна лiцензiя на здiйснення валютних операцiй вiд 18.10.2016 р. № 152-2,
видана Нацiональним банком України на право здiйснення валютних операцiй, визначених пунктами 1-4
частини другої та частиною четвертою статтi 47 Закону України «Про банки i банкiвську дiяльнiсть»; •

Лiцензiя Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку на здiйснення професiйної дiяльностi на
ринку цiнних паперiв – дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами: брокерська дiяльнiсть – вiд 14.09.2012 р.
серiя АД № 075840; • Лiцензiя Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку на здiйснення
професiйної дiяльностi на фондовому ринку – депозитарна дiяльнiсть, а саме депозитарна дiяльнiсть
депозитарної установи вiд 20.08.2013 р. серiя АЕ № 263217. Членство у мiжбанкiвських об’єднаннях,
бiржах, асоцiацiях i мiжнародних органiзацiях: • Асоцiацiя українських банкiв (АУБ); • Нацiональна

платiжна система «Український платiжний простiр»; • Асоцiацiя «Українська спiлка учасникiв платiжного
ринку»; • Українська фондова бiржа; • Професiйна асоцiацiя учасникiв ринкiв капiталу та деривативiв; •

SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication). Станом на кiнець дня 31 грудня 2017
року Полiкомбанк є учасником Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб, занесений до реєстру

комерцiйних банкiв, що сплачують збори до ФГВФО, пiд № 051. Полiкомбанку надано свiдоцтво про
вiдповiднiсть вимогам НБУ програмного забезпечення «Система «Клiєнт-Банк» серiї SEPK № 0004, видане

департаментом iнформатизацiї Нацiонального банку України 19.04.1996 р. Полiкомбанк має брокерську
контору на Українськiй фондовiй бiржi. Полiкомбанк є членом Нацiональної платiжної системи

«Український платiжний простiр». Полiкомбанк є уповноваженим банком, через який здiйснюється виплата
пенсiй та грошової допомоги за згодою пенсiонерiв та одержувачiв допомоги з правом надання цих послуг
по Чернiгiвськiй областi. Полiкомбанк є уповноваженим банком з виплати заробiтної плати працiвникам
бюджетних установ та державної соцiальної допомоги (за результатами першого вiдкритого конкурсу, що

проводився 26 липня 2005 року Мiнiстерством фiнансiв України). На пiдставi банкiвської лiцензiї
Полiкомбанк має право здiйснювати банкiвську дiяльнiсть шляхом надання банкiвських послуг. До
банкiвських послуг належать: 1. Залучення у вклади (депозити) коштiв та банкiвських металiв вiд

необмеженого кола юридичних i фiзичних осiб. 2. Вiдкриття та ведення поточних (кореспондентських)
рахункiв клiєнтiв, у тому числi у банкiвських металах. 3. Розмiщення залучених у вклади (депозити), у тому

числi на поточнi рахунки, коштiв та банкiвських металiв вiд свого iменi, на власних умовах та на власний
ризик. До названих операцiй належить також: • здiйснення операцiй на ринку цiнних паперiв вiд свого iменi;

• надання гарантiй i поручительств та iнших зобов'язань вiд третiх осiб, якi передбачають їх виконання у
грошовiй формi; • придбання права вимоги на виконання зобов'язань у грошовiй формi за поставленi товари

чи наданi послуги, приймаючи на себе ризик виконання таких вимог та прийом платежiв (факторинг); •
лiзинг. Крiм надання фiнансових послуг, Полiкомбанк має право здiйснювати також дiяльнiсть щодо: 1)
iнвестицiй; 2) випуску власних цiнних паперiв; 3) випуску, розповсюдження та проведення лотерей; 4)
зберiгання цiнностей або надання в майновий найм (оренду) iндивiдуального банкiвського сейфа; 5)

iнкасацiї коштiв та перевезення валютних цiнностей; 6) надання консультацiйних та iнформацiйних послуг



щодо банкiвських та iнших фiнансових послуг. На пiдставi Генеральної лiцензiї на здiйснення валютних
операцiй Полiкомбанк має право здiйснювати: - неторговельнi операцiї з валютними цiнностями; - операцiї з
готiвковою iноземною валютою та чеками (купiвля, продаж, обмiн, прийняття на iнкасо), що здiйснюються в

касах i пунктах обмiну iноземної валюти банкiв; - операцiї з готiвковою iноземною валютою (купiвля,
продаж, обмiн), що здiйснюються в пунктах обмiну iноземної валюти, якi працюють на пiдставi укладених

банками агентських договорiв з юридичними особами-резидентами; - ведення рахункiв клiєнтiв (резидентiв i
нерезидентiв) в iноземнiй валютi та клiєнтiв-нерезидентiв у грошовiй одиницi України; - ведення

кореспондентських рахункiв банкiв (резидентiв i нерезидентiв) в iноземнiй валютi; - вiдкриття
кореспондентських рахункiв в уповноважених банках України в iноземнiй валютi та здiйснення операцiй за

ними; - вiдкриття кореспондентських рахункiв у банках (нерезидентах) в iноземнiй валютi та здiйснення
операцiй за ними; - залучення та розмiщення iноземної валюти на валютному ринку України; - залучення та
розмiщення iноземної валюти на мiжнародних ринках; - торгiвля iноземною валютою на валютному ринку

України [за винятком операцiй з готiвковою iноземною валютою та чеками (купiвля, продаж, обмiн), що
здiйснюється в касах i пунктах обмiну iноземної валюти банкiв та агентiв]; - торгiвля iноземною валютою на

мiжнародних ринках; - валютнi операцiї на валютному ринку України, якi належать до фiнансових послуг
згiдно зi статтею 4 Закону України «Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових

послуг» та не зазначенi в абзацах другому-сiмнадцятому роздiлу другого Положення про порядок надання
банкам i фiлiям iноземних банкiв генеральних лiцензiй на здiйснення валютних операцiй, затвердженого

постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 15.08.2011 р. № 281. На пiдставi лiцензiї Державної
комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку на здiйснення депозитарної дiяльностi депозитарної установи

Полiкомбанк має право надавати депозитарнi послуги (депозитарна дiяльнiсть). На пiдставi лiцензiї
Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку на здiйснення професiйної дiяльностi на ринку
цiнних паперiв Полiкомбанк має право здiйснювати дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами – брокерську
дiяльнiсть. Стратегiчна мета Полiкомбанку полягає у збiльшеннi обсягiв наданих послуг та розширеннi

клiєнтської бази шляхом розширення асортименту послуг, покращення якостi обслуговування клiєнтiв та
проведення гнучкої тарифної полiтики. Полiкомбанк функцiонує як унiверсальний комерцiйний банк.

Публiчне акцiонерне товариство «Полiкомбанк» здiйснює свою дiяльнiсть на територiї Чернiгiвської областi,
м. Київ та м. Днiпро. В 2017 роцi банк входив до III групи банкiв України «Банки з приватним капiталом»

(згiдно з класифiкацiєю НБУ). Серед прiоритетiв дiяльностi банку – сприяння розвитку вiтчизняних галузей
народного господарства, пiдтримка вiтчизняного виробника, в т. ч. сiльськогосподарського; розширення

спектру банкiвських продуктiв; подальше розширення мережi вiддiлень та полiпшення умов обслуговування
клiєнтiв, забезпечення високої якостi обслуговування та всебiчне врахування iнтересiв клiєнтiв. Банк

здiйснює свою дiяльнiсть з урахуванням своїх iнтересiв, iнтересiв клiєнтiв та суспiльства в цiлому. Опис
характеру операцiй банку та його основних видiв дiяльностi Статутний капiтал на кiнець року становив 145

млн грн, регулятивний –161,5 млн грн. На кiнець 2017 року розмiр активiв банку становив 547,1 млн грн.
Найбiльшу частку в їх структурi займали кредити клiєнтам – 59,9% станом на кiнець дня 31 грудня 2017

року. Метою кредитної полiтики банку у 2017 роцi було задоволення потреби клiєнтiв у кредитних коштах за
умови забезпеченнi надiйностi й прибутковостi кредитних вкладень. При прийняттi рiшень про

кредитування позичальникiв основна увага придiлялася оцiнцi їх кредитоспроможностi, аналiзу фiнансово-
господарського стану, ефективностi бiзнес-плану, перспективностi виробничої дiяльностi, наявностi
стабiльних руху грошових коштiв на рахунках. Головнi принципи, якi покладено в основу кредитної

полiтики банку, направленi, з одного боку, на рацiональне зваження ризикiв, з iншого боку, на задоволення
потреб позичальникiв в кредитних ресурсах. При цьому значна увага придiляється таким напрямкам: -

мiнiмiзацiя кредитних ризикiв шляхом ретельного аналiзу фiнансового стану позичальникiв; - забезпечення
кожного кредиту лiквiдною заставою; - прiоритетне надання кредитiв клiєнтам банку; - галузева

диверсифiкацiя кредитних операцiй; - розширення асортименту кредитних послуг, впровадження нових схем
кредитування. У звiтному роцi банк активно працював на мiжбанкiвському кредитному ринку,

додержуючись таких принципiв, як: - регулярний аналiз фiнансового стану банкiв-контрагентiв на пiдставi
даних балансiв, звiтiв про дотримання економiчних нормативiв, встановлених Нацiональним банком

України, рейтингових оцiнок; - прiоритетне надання кредитiв пiд забезпечення. Полiкомбанк є акцiонером
ряду пiдприємств, зокрема, ПАТ «Завод металоконструкцiй та металооснастки», ПАТ «Чексiл», ПАТ

«Полiграфiчно-видавничий комплекс «Десна». В структурi пасивiв банку найбiльшу питому вагу (59,4%)
займали кошти клiєнтiв, їх розмiр на кiнець 2017 року становив 324,9 млн грн. При цьому питома вага

строкових коштiв в загальнiй сумi коштiв клiєнтiв становила 48,2% (їх розмiр на кiнець 2017 року склав
156,7 млн грн, питома вага коштiв на вимогу – вiдповiдно 51,8% (їх розмiр на кiнець 2017 року склав 168,3

млн грн). На кiнець року мережа вiддiлень Полiкомбанку складалася з 26 банкiвської установи, розташованої
в Чернiговi, Чернiгiвськiй областi, Києвi та Днiпрi. За операцiями, що здiйснювались банком у 2017 роцi,

отримано загальний позитивний результат – прибуток склав 287 тис. грн. Протягом звiтного року



припинення окремих видiв банкiвських операцiй не було. Станом на кiнець дня 31 грудня 2017 року загальна
частка керiвництва в статутному капiталi банку становила 10,9383 %. Вiдповiдно до ст. 42 Закону України

«Про банки i банкiвську дiяльнiсть» керiвниками банку є голова, його заступники та члени ради банку,
голова, його заступники та члени правлiння банку, головний бухгалтер, його заступники, керiвники
вiдокремлених пiдроздiлiв банку. Полiкомбанк не є банком з iноземним капiталом. Iнформацiя щодо

власникiв iстотної участi Полiкомбанку наведена в таблицi: Власники iстотної участi в Полiкомбанку N з/п
Найменування юридичної особи, прiзвище, iм’я, по-батьковi фiзичної особи Частка в статутному капiталi
банку (пряма участь), % Частка в статутному капiталi банку (опосередкована участь), % Загальна частка

участi в статутному капiталi банку, % 1 Публiчне акцiонерне товариство «Елiта» 31,5702 0,0000 31,5702 2
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Статум Рос» 24,6207 0,0000 24,6207 3 Тарасовець Юрiй
Миколайович 9,2988 31,5702 40,8690 4 Тарасовець Олександр Миколайович 1,2246 31,0058 32,2304 5

Тарасовець Микола Павлович 0,3309 0,0899 0,4208 Тарасовець Юрiй Миколайович, Тарасовець Олександр
Миколайович, Тарасовець Микола Павлович спiльно мають iстотну участь в Полiкомбанку (прямо та

опосередковано) на пiдставi рiшення Комiтету з питань нагляду та регулювання дiяльностi банкiв, нагляду
(оверсайту) платiжних систем Нацiонального банку України вiд 29.04.2016 р. № 220.

2 Примiтка 2. Економiчне середовище, в умовах якого банк здiйснює свою дiяльнiсть Економiки переважної
бiльшостi країн свiту у 2017 роцi мали високi темпи зростання, що в цiлому зменшувало

зовнiшньоекономiчнi ризики для України. За друге пiврiччя 2017 окремi геополiтичнi ризики вiдiйшли на
другий план. Це стосувалося популiзму в Європi та невизначеностi зовнiшньої та внутрiшньої полiтики

адмiнiстрацiї президента США. Водночас з’явилися новi суттєвi ризики: ескалацiя протистояння мiж США
та Пiвнiчною Кореєю, розслiдування втручання Росiї у вибори президента США i в референдум про Brexit,
референдуми про незалежнiсть Каталонiї та Курдистану. Цi ризики безпосередньо не впливали на Україну,

проте вiдтисняли українську проблематику в мiжнародному iнформацiйному полi. Конфлiкт на Донбасi
продовжив жеврiти. Мiнський процес не забезпечив поступу в урегулюваннi конфлiкту на Донбасi.

Розширення санкцiй проти Росiйської Федерацiї Сполученими Штатами Америки та Євросоюзом поки не
забезпечили належного ефекту. За 2017 рiк обсяг експорту товарiв становив 39 486,1 млн дол. США, iмпорт –

44 697,6 млн дол. США. Порiвняно iз 2016 р. експорт збiльшився на 20,6 %, iмпорт – на 27,5 %. Негативне
сальдо становило 5 211,5 млн дол. Реальний ВВП у IV кварталi 2017 року порiвняно з попереднiм кварталом

(з урахуванням сезонного фактору) збiльшився на 0,4%, а порiвняно з IV кварталом 2016 року – на 1,8%.
Iндекс споживчих цiн (iндекс iнфляцiї) за рiк у цiлому становив 109,5 %. Iндекс промислової продукцiї у

2017 роцi порiвняно з 2016 роком склав 99,9 %. Iндекс обсягу сiльськогосподарського виробництва у 2017
роцi порiвняно з 2016 роком становив 97,3 %. У 2017 роцi пiдприємствами країни виконано будiвельних
робiт на суму 101,1 млрд грн. Iндекс будiвельної продукцiї у звiтному роцi порiвняно з попереднiм роком
становив 120,9 %. У цiлому за 2017 рiк зростання роздрiбного товарообороту склало 8,8%, а оптового –
2,8%. Iндекс реальної заробiтної плати у 2017 р. порiвняно з 2016 р. становив 119,1 %. Реальнi доходи

населення у третьому кварталi 2017 року збiльшилися на 16,4 %. Заборгованiсть iз виплати заробiтної плати
за 2017 р. зросла на 32,2 % i на 1 сiчня 2018 р. становила 2 368,0 млн грн. Рiвень зареєстрованого безробiття

в цiлому по країнi на 1 грудня 2017 року становив 8,9 % населення працездатного вiку. Кiлькiсть
зареєстрованих безробiтних на кiнець звiтного перiоду становила 354,4 тис. осiб. Протягом 2017 року з

ринку пiшло 14 банкiв (з них 4 реорганiзувалися у фiнансовi компанiї, 1 банк приєднався до iншого), на якi
на початок року припадало 1,7% чистих активiв. Частка державних фiнустанов у чистих активах зросла на

3,6 в.п. до 54,9%. Станом на 1 сiчня 2018 року банкiвську лiцензiю Нацiонального банку України на
здiйснення банкiвської дiяльностi мали 82 банки України. У 2017 роцi загальнi активи банкiв збiльшилися на
6,4% до 1 848 млрд грн. Найбiльший прирiст у держбанкiв – 17%. Обсяги мiжбанкiвських кредитiв та коштiв
у НБУ скоротилися. Вiдбулося зростання валових кредитiв як корпорацiй, так i фiзосiб. За 2017 рiк депозити
населення у гривнi зросли на 22,4%, у валютi – не змiнилися. Приплив коштiв був найбiльшим у II кварталi
та груднi. Депозити корпорацiй у гривнi зросли за рiк на 13,6%, зокрема у груднi – на 11,1%, що пов’язано зi
зростанням бюджетних видаткiв наприкiнцi року. Валютнi кошти бiзнесу скоротилися на 10% у доларовому
еквiвалентi. У 2017 роцi суттєво зросло кредитування населення – чистi гривневi кредити збiльшилися на
42%. Найбiльш високi темпи кредитування були у Приватбанку та приватних банкiв. З II пiврiччя банки

пришвидшили нове кредитування бiзнесу. Основнi корпоративнi позичальники, що забезпечили зростання
кредитування – держмонополiї, пiдприємства торгiвлi та сiльського господарства. Активне надання банками
нових кредитiв позитивно вплинуло на якiсть їхнього кредитного портфелю. За II пiврiччя 2017 року частка

непрацюючих кредитiв по системi знизилася на 3,2 в.п. до 54,5%. Операцiйний дохiд банкiвського сектору за
рiк збiльшився на 10%, але адмiнiстративнi витрати зростали швидше, тож операцiйний прибуток до
формування резервiв вирiс на 8% до 40,7 млрд грн. Через значнi обсяги вiдрахувань у резерви сектор

завершив рiк зi збитком 24,4 млрд грн. Його сформували в основному чотири банки, зокрема Приватбанк та



два банки з державним росiйським капiталом. Кiлькiсть збиткових фiнустанов скоротилася з 33 у 2016 роцi
до 18 у 2017, а тих, якi мають операцiйний збиток до вiдрахувань у резерви, – з 23 до 14. За 2017 рiк

банкiвська система отримала збиток 24,4 млрд грн, здебiльшого через значнi вiдрахування до резервiв
Приватбанком. За рiк статутний капiтал банкiвського сектору збiльшився на 84 млрд грн або на 20,4%.

Основний чинник – докапiталiзацiя держбанкiв. Регулятивний капiтал зрiс на 16,4 млрд грн або 15,3%. В
2017 роцi головними прiоритетами в роботi Полiкомбанку залишались своєчаснiсть проведення клiєнтських

платежiв, безумовне виконання зобов’язань перед вкладниками банку, максимально можлива кредитна
пiдтримка мiсцевих виробникiв, розширення мережi банку. За пiдсумками 2017 року обсяг залучених

Полiкомбанком коштiв клiєнтiв склав 324,9 млн грн, в тому числi строковi кошти – 156,7 млн грн (48%
загальної суми коштiв клiєнтiв), кошти на вимогу – 168,3 млн грн (вiдповiдно 52%). Обсяг кредитiв, наданих

клiєнтам, на кiнець року становив 360,5 млн грн без урахування резервiв. Кредити наданi юридичним
особам та фiзичним особам-пiдприємцям становили 355,9 млн грн (збiльшення за рiк – 12,5 %), фiзичним
особам – 4,6 грн (збульшення за рiк – 9,6 %). Частка кредитiв фiзичним особам в загальнiй сумi кредитiв,

наданих клiєнтам, становила на 1 сiчня 2018 року 1,3 % (на 1 сiчня 2017 року – 1,4 %). Полiтика щодо
фiнансування дiяльностi банку протягом 2017 року визначалася запланованими показниками, затвердженими
стратегiчним планом дiяльностi Полiкомбанку на 2017 рiк. На 01.01.2018 р. значення регулятивного капiталу

становило 161,5 млн грн, розмiр статутного капiталу склав 145 млн грн, загальна сума власного капiталу –
204,3 млн грн. Для збереження достатнього рiвня лiквiдностi банк адекватно коригує плани щодо активно-
пасивних операцiй, здiйснюючи реструктуризацiю вимог та зобов'язань в розрiзi строкiв погашення, в разi
потреби застосовує лiмiти на проведення активних операцiй; здiйснює прогноз щодо залишкiв розмiщених
та залучених коштiв. Вiдповiдно до Статуту Полiкомбанку акцiонери – власники привiлейованих iменних
акцiй мають право на отримання дивiдендiв у розмiрi 0,10 грн. на одну акцiю один раз на рiк. Дивiденди

акцiонерам – власникам простих iменних акцiй виплачуються в разi прийняття вiдповiдного рiшення
загальними зборами акцiонерiв. Ресурси, не визнанi у звiтi про фiнансовий стан вiдповiдно до МСФЗ,

вiдсутнi. Банк усвiдомлює, що на процес вирiшення поставлених завдань впливають фактори зовнiшнього та
внутрiшнього середовища, якi будуть стримувати або стимулювати його подальший розвиток. Банк вважає за

доцiльне окреслити коло таких найбiльш впливових зовнiшнiх та внутрiшнiх факторiв. Основними
чинниками, що впливають на фiнансовi результати дiяльностi, є такi фактори зовнiшнього середовища: -

темпи росту ВВП; - iнфляцiйнi процеси; - монетарна полiтика НБУ; - тенденцiї на свiтових ринках; - обсяг та
структура зовнiшнього та внутрiшнього боргу, якiсть його обслуговування; - рiвень грошових доходiв

населення, величина та динамiка заборгованостi по виплатi заробiтної плати, пенсiй; - платiжна дисциплiна;
- законодавча база (в т.ч. податкове законодавство та законодавство, що регулює банкiвську дiяльнiсть), її

стабiльнiсть i прозорiсть; - кредитоспроможнiсть та платоспроможнiсть клiєнтiв банку та партнерiв; -
ступiнь розвитку фондового ринку; - iнвестицiї та приватизацiйнi процеси; - розвиненiсть вiдносин з

iнститутами держави та суспiльства; - тенденцiї розвитку банкiвської системи, ступiнь розвитку жорстокої
конкуренцiї в центрi та регiонах; - воєннi дiї в країнi. Внутрiшнi фактори, що впливають на дiяльнiсть банку:

- рiвень професiйних знань, вмiнь та навичок персоналу; - технологiчна ефективнiсть; - гнучкiсть системи
управлiння банком та її адекватнiсть завданням, якi стоять перед банком; - конкурентоспроможнiсть банку в

рiзних сегментах ринку; - рiвень кредитного ризику по операцiях з клiєнтами; - структура, строковiсть,
стабiльнiсть та вартiсть ресурсiв; - рiвень розвитку iнформацiйної системи банку, її спроможнiсть

забезпечувати пiдтримку прийняття управлiнських рiшень своєчасною та адекватною iнформацiєю; -
розвиненiсть вiдносин з клiєнтами, спектр послуг i продуктовий ряд банку, якiсть i вартiсть банкiвських

продуктiв. 
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Примiтка 3. Основи подання фiнансової звiтностi Фiнансова звiтнiсть складена вiдповiдно до Мiжнародних
стандартiв фiнансової звiтностi, якi спрямованi на розкриття достовiрної та прозорої iнформацiї у фiнансовiй

звiтностi, прогнозування фiнансового аналiзу результатiв дiяльностi, а також органiзацiю системи
управлiння ризиками. Пiд час пiдготовки фiнансової звiтностi банк керувався Iнструкцiєю про порядок
складання та оприлюднення фiнансової звiтностi банкiв України, затвердженою постановою Правлiння

Нацiонального банку України вiд 24.10.2011 р. №373 зi змiнами та доповненнями. Протягом звiтного року та
пiд час складання фiнансової звiтностi банк використовував всi новi та переглянутi стандарти i тлумачення,
що були випущенi Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку, лише за умови вiдображення

нових та змiнених вимог МСФЗ у нормативно-правових актах Нацiонального банку України. Це не вплинуло
на фiнансовий стан та результати дiяльностi банку. Функцiональною валютою, у якiй ведеться

бухгалтерський облiк банку, є грошова одиниця України – гривня. Бухгалтерський облiк операцiй
здiйснюється у валютi операцiї. Вiдображення активiв та зобов’язань, доходiв та витрат вiд операцiй з

iноземними валютами у звiтностi здiйснюється у гривневому еквiвалентi за офiцiйними курсами НБУ щодо
iноземних валют на дату вiдображення в облiку. Звiт складено у тисячах гривень.



4 Примiтка 4. Принципи облiкової полiтики 4.1. Основи оцiнки складання фiнансової звiтностi Для ведення
бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi банк застосовував наступнi основнi оцiнки:

Категорiї активiв та пасивiв Оцiнка при первiсному визнаннi Подальша оцiнка пiсля первiсного визнання 1 2
3 Основнi засоби (крiм об’єктiв нерухомостi), нематерiальнi активи Первiсна (iсторична) вартiсть Первiсна

вартiсть за вирахуванням накопиченої амортизацiї Об’єкти нерухомостi Первiсна (iсторична) вартiсть
Переоцiнена вартiсть (справедлива вартiсть) за вирахуванням накопиченої амортизацiї Iнвестицiйна
нерухомiсть Справедлива вартiсть Справедлива вартiсть Дебiторська та кредиторська заборгованiсть

Справедлива вартiсть За амортизованою собiвартiстю Запаси Собiвартiсть За найменшою з двох оцiнок:
собiвартiсть або чиста вартiсть реалiзацiї Кредити наданi (отриманi) Справедлива вартiсть, включаючи

витрати на операцiю За амортизованою собiвартiстю з використанням ефективної ставки вiдсотка Депозити
(вклади) розмiщенi (залученi) Справедлива вартiсть За амортизованою собiвартiстю з використанням
ефективної ставки вiдсотка Цiннi папери в портфелi банку на продаж Справедлива вартiсть, до якої

додаються витрати на операцiї Справедлива вартiсть з визнанням переоцiнки за рахунками 5 класу Похiднi
фiнансовi iнструменти Справедлива вартiсть через прибуток або збиток Справедлива вартiсть через

прибуток або збиток У вiдповiдних роздiлах фiнансового звiту зроблено вказiвку на тi методи оцiнки, якi
використовувались. При облiку за первiсною вартiстю активи визнаються за сумою фактично сплачених за
них коштiв, а зобов’язання – за сумою мобiлiзованих коштiв в обмiн на зобов’язання. При визнаннi статей

доходiв i витрат застосовуються принципи нарахування та вiдповiдностi пiд час їх виникнення незалежно вiд
дати надходження або сплати грошових коштiв та порiвняння доходiв звiтного перiоду з витратами, що були

здiйсненi для отримання цих доходiв, з метою визначення фiнансового результату звiтного перiоду.
Основними принципами бухгалтерського облiку, на яких ґрунтується облiкова полiтика банку є:

безперервнiсть дiяльностi – вважається, що банк постiйно функцiонує i продовжуватиме свою дiяльнiсть у
майбутньому. Тобто, вiн немає нi намiру, нi потреби у лiквiдуваннi чи скороченнi масштабiв своєї дiяльностi;

стабiльнiсть правил бухгалтерського облiку – банк у своїй роботi постiйно керується одними i тими ж
правилами бухгалтерського облiку, окрiм випадкiв iстотних змiн у дiяльностi або в правовiй базi. 4.2.

Первiсне визнання фiнансових iнструментiв Фiнансовий iнструмент – контракт, який одночасно приводить
до виникнення (збiльшення) фiнансового активу в одного суб’єкта пiдприємницької дiяльностi i фiнансового
зобов’язання або iнструмента власного капiталу в iншого. Первiсне визнання фiнансових iнструментiв та їх
облiк здiйснювалися таким чином: 1. Фiнансовi iнструменти, що облiковуються за фактичною собiвартiстю

за вирахуванням резервiв: кошти в Нацiональному банку України; кошти в iнших банках; дебiторська
заборгованiсть; кошти Нацiонального банку України; кошти iнших банкiв; кредиторська заборгованiсть. Такi
фiнансовi iнструменти, як наданi (отриманi) кредити, розмiщенi депозити вiдповiдно до облiкової полiтики

банку первiсно оцiнювались i вiдображались в бухгалтерському облiку за справедливою вартiстю,
включаючи витрати на операцiю, i вiдображались в бухгалтерському облiку вiдповiдно як актив та

зобов’язання, якi не пiдлягають взаємозалiку. При цьому витрати на операцiї, що безпосередньо пов’язанi з
визнанням фiнансового iнструменту, включалися у суму дисконту (премiї) за цим фiнансовим iнструментом.
Дисконт (премiя) амортизувалася протягом строку дiї фiнансового iнструменту iз застосуванням ефективної
ставки вiдсотка. Сума дисконту (премiї) мала бути повнiстю амортизована на дату погашення (повернення)

кредиту (депозиту). Пiсля первiсного визнання банк оцiнював кредити, вклади (депозити) за амортизованою
собiвартiстю з використанням ефективної ставки вiдсотка пiд час нарахування процентiв та амортизацiї

дисконту (премiї). Банк визнавав зменшення корисностi, якщо є об'єктивне свiдчення зменшення корисностi
фiнансового активу або групи фiнансових активiв унаслiдок однiєї або кiлькох подiй, що вiдбулися пiсля

первiсного визнання впливали на величину чи строки попередньо оцiнених майбутнiх грошових потокiв вiд
використання фiнансового активу або групи фiнансових активiв. 2. Фiнансовi iнструменти, доступнi для

продажу. Цiннi папери в портфелi банку на продаж облiковувались за собiвартiстю, що включає цiну
придбання цiнного папера, та витрати на операцiї з їх придбання, за вирахуванням резервiв. Для розрахунку

резерву щомiсячно здiйснювався перегляд портфелю цiнних паперiв, якi класифiкованi як портфель на
продаж. За результатами аналiзу фiнансового стану емiтентiв, поточної ринкової вартостi цiнних паперiв,
очiкуваних грошових потокiв i доходiв за цiнними паперами, а також усiєї наявної в розпорядженнi банку

iнформацiї про обiг вiдповiдних цiнних паперiв на бiржовому фондовому ринку визначалися знецiненi цiннi
папери, пiд якi мали створюватися резерви. Зменшення корисностi цiнних паперiв визнавалося в сумi

перевищення балансової вартостi цiнних паперiв над сумою очiкуваного вiдшкодування. Зменшення суми
очiкуваного вiдшкодування цiнного папера могло бути спричинено погiршенням фiнансового стану емiтента

цiнних паперiв або змiною ринкової ставки доходностi. За цiнними паперами в портфелi банку на продаж,
що облiковувалися за собiвартiстю, резерв формувався на суму перевищення балансової вартостi цiнного

папера над сумою очiкуваного вiдшкодування з урахуванням поточної ринкової ставки доходностi та ризику
цiнного папера. 3. Iнструменти власного капiталу визнаються одночасно з визнанням фiнансового активу i

фiнансового зобов’язання або зi списанням iншого iнструмента власного капiталу. Сальдо рахунку



“Зареєстрований статутний капiтал банку” вiдповiдає розмiру статутного капiталу, зафiксованому в
установчих документах банку, i дорiвнює сумарнiй номiнальнiй вартостi випущених акцiй. У разi випуску
акцiй за цiною, вищою за номiнальну вартiсть, сума перевищення вiдображається за рахунком емiсiйних

рiзниць. 4.3. Знецiнення фiнансових активiв Категорiї активiв, за якими банк визнає зменшення корисностi: -
наданi кредити; - кошти на кореспондентських рахунках банку; - дебiторська заборгованiсть. Банк оцiнює
наявнiсть об’єктивних ознак зменшення корисностi фiнансових активiв на кожну звiтну дату. Збитки вiд

зменшення корисностi, якi вiдбулися пiсля першого визнання фiнансового активу i впливають на величину та
строки майбутнiх грошових потокiв, визнаються у складi витрат банку. Банк щомiсячно переглядає кредити

на предмет зменшення корисностi вiдповiдно до вимог нормативних документiв НБУ та внутрiшнiх
процедур. Резерв формується в повному обсязi розрахункової суми незалежно вiд фiнансових результатiв
дiяльностi банку. Резерви створюються у тiй валютi, в якiй облiковується заборгованiсть. При формуваннi
резерву в iноземнiй валютi витрати на його формування вiдображаються за офiцiйним курсом НБУ на день
проведення операцiї. Переоцiнка резерву в iноземнiй валютi при змiнi офiцiйного курсу вiдображається за
балансовим рахунком 6204 «Результат вiд торгiвлi iноземною валютою та банкiвськими металами». Банк
сторнує суму сформованого резерву, якщо в наступних перiодах сума збитку вiд зменшення корисностi
зменшується, що об’єктивно пов’язано з подiєю, яка вiдбулася пiсля визнання зменшення корисностi.

Основними критерiями, на основi яких визначається наявнiсть об’єктивних ознак збитку вiд зменшення
корисностi iнших банкiв i заборгованостi за кредитами є: - прострочення будь-якого чергового платежу; -

фiнансовi труднощi позичальника; - загроза банкрутства або реорганiзацiя позичальника; - негативна змiна
економiчних умов, що впливають на позичальника; - порушення умов договору. Якщо в наступних перiодах
сума збитку зменшується, ранiше визнаний збиток вiдновлюється коригуванням створеного резерву у Звiтi

про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд. Критерiями, якi використовує банк пiд час визначення
наявностi ознак знецiнення дебiторської заборгованостi є кiлькiсть календарних днiв визнання її в балансi

банку з урахуванням строкiв погашення, передбачених договорами. На пiдставi зазначених критерiїв
визначається категорiя якостi дебiторської заборгованостi та встановлюється вiдповiдний показник ризику,

який застосовується при визначеннi розмiру резерву. Використання сформованого резерву для списання
(вiдшкодування) боргу за дебiторською заборгованiстю, яка вiднесена до V (найнижчої/безнадiйної) категорiї

якостi, здiйснюється у порядку, установленому Нацiональним банком України. Рiшення про списання
дебiторської заборгованостi, визнаної безнадiйною, приймається правлiнням банку з урахуванням вимог

чинного законодавства. У 2017 роцi списання безнадiйної заборгованостi за кредитами за рахунок
сформованого резерву та повернення ранiше списаної заборгованостi за кредитами не вiдбувалось. 4.4.

Припинення визнання фiнансових iнструментiв Банк припиняє визнання фiнансового iнструменту у
випадку: а) закiнчення строку дiї прав на одержання грошових потокiв вiд фiнансового активу, що визначенi
умовами договору; б) передавання в основному всiх ризикiв та винагород вiд володiння фiнансовим активом;
в) банк не здiйснює контроль за переданим активом, тобто практично передав всi ризики й вигоди, пов’язанi
з активом, а контрагент має можливiсть продати актив повнiстю непов'язанiй третiй сторонi без додаткових

обмежень. Банк визнає рiзницю мiж балансовою вартiстю фiнансового активу та сумою отриманої
компенсацiї як iншi операцiйнi доходи або витрати в разi припинення визнання такого активу. Припинення

визнання фiнансового зобов’язання вiдбувається у випадку виконання, скасування або закiнчення термiну дiї
вiдповiдного зобов’язання. 4.5. Грошовi кошти та їх еквiваленти Грошовi кошти та їх еквiваленти

складаються з готiвки в касi, коштiв в Нацiональному банку України, депозитних сертифiкатiв, емiтованих
Нацiональним банком України, коштiв на вимогу в iнших банках. Банк утримує на кореспондентському

рахунку в НБУ обов’язковий поточний залишок, що забезпечує виконання нормативу обов’язкового
резервування. Банк не включає до складу грошових коштiв та їх еквiвалентiв кошти обов’язкових резервiв
банку в Нацiональному банку України через те, що iснують певнi обмеження щодо їх використання. 4.6.

Обов'язковi резерви на рахунках Нацiонального банку України Нацiональний банк використовує нормативи
обов'язкового резервування як один iз монетарних iнструментiв для регулювання обсягiв грошової маси в

обiгу та управлiння грошово-кредитним ринком. Для всiх банкiв установлюється єдиний порядок
визначення, формування та зберiгання обов'язкових резервiв. Обов'язковому резервуванню пiдлягають усi

залученi банком кошти, за винятком кредитiв, залучених вiд банкiв-резидентiв, коштiв, залучених вiд
мiжнародних фiнансових органiзацiй, а також коштiв, залучених на умовах субординованого боргу. Банк

формує обов'язковi резерви виходячи iз встановлених нормативiв обов'язкового резервування до зобов'язань
щодо залучених банком коштiв у цiлому за зведеним балансом банку. Банк здiйснює формування та

зберiгання коштiв обов'язкових резервiв в грошовiй одиницi України на кореспондентському рахунку та/або
на окремому рахунку вiдповiдно до вимог нормативно-правових актiв Нацiонального банку України.

Протягом 2017 року Банк не порушував нормативiв обов‘язкового резервування. 4.7. Фiнансовi активи, що
облiковуються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток Борговi цiннi папери, що облiковуються

за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, за звiтний та попереднiй роки вiдсутнi. Фiнансовi



активи, що облiковуються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, якi переданi без припинення
визнання станом на кiнець дня 31 грудня 2017 року вiдсутнi. 4.8. Кошти в iнших банках У процесi своєї
звичайної дiяльностi Банк надає кредити або розмiщує депозити в iнших банках на певнi промiжки часу.

Кошти в банках первiсно визначаються за справедливою вартiстю, уключаючи витрати на операцiю та iншi
платежi, що пов’язанi з iнiцiюванням кредитiв або депозитiв. Кошти в банках пiсля первiсного визнання

оцiнюються за амортизованою собiвартiстю з використанням ефективної ставки вiдсотка. Кошти в банках
облiковуються за вирахуванням резерву на покриття збиткiв вiд знецiнення. 4.9. Кредити та заборгованiсть

клiєнтiв До кредитiв та заборгованостi клiєнтiв вiдносяться фiнансовi активи з фiксованими платежами або з
платежами, якi можуть бути визначенi. Банк оцiнює наданi кредити пiд час первiсного визнання за

справедливою вартiстю, уключаючи витрати на операцiю та iншi платежi, що пов’язанi з iнiцiюванням
кредитiв. Витрати на операцiї, що безпосередньо пов'язанi з визнанням фiнансового iнструменту

включаються у суму дисконту (премiї) за цим фiнансовим iнструментом. Дисконт (премiя) амортизується
протягом строку дiї фiнансового iнструменту iз застосуванням ефективної ставки вiдсотка. Сума дисконту

(премiї) має бути повнiстю амортизована на дату погашення (повернення) кредиту. Пiсля первiсного
визнання кредити оцiнюються за амортизованою собiвартiстю з використанням ефективної ставки вiдсотка.

Процентнi доходи i витрати за фiнансовими iнструментами, за якими неможливо визначити величину
майбутнiх грошових потокiв та термiни їх виникнення iз застосуванням номiнальної процентної ставки. До

реструктурованих кредитiв вiдносяться кредити, за якими змiнено iстотнi умови за первiсним договором
шляхом укладання додаткової угоди з боржником у зв'язку з фiнансовими труднощами боржника та
необхiднiстю створення сприятливих умов для виконання ним зобов’язань за активом. Нарахування

процентiв за кредитами та амортизацiя дисконту (премiї) проводиться щоденно. В бухгалтерському облiку
визнається прибуток або збиток на суму рiзницi мiж справедливою вартiстю фiнансового активу та вартiстю

договору в кореспонденцiї з рахунками премiї (дисконту), якщо пiд час первiсного визнання визначається
вартiсть фiнансового активу за процентною ставкою, вищою або нижчою, нiж ринкова. Рiзниця мiж
справедливою вартiстю фiнансового активу або фiнансового зобов’язання та вартiстю договору за

операцiями з акцiонерами банку вiдображається в капiталi за рахунками 5 класу та включається частинами
до нерозподiленого прибутку (збитку) протягом перiоду його утримання. 4.10. Фiнансовi активи, утримуванi
для продажу Станом на кiнець дня 31 грудня 2017 року банк не має активiв, утримуваних для продажу. 4.11.

Договори продажу (купiвлi) цiнних паперiв iз зобов'язанням зворотного викупу (продажу) Протягом 2017
року договори продажу (купiвлi) цiнних паперiв iз зобов’язанням зворотного викупу (продажу) не

укладались. 4.12. Фiнансовi активи, утримуванi до погашення Станом на кiнець дня 31 грудня 2017 року
банк має вкладення в борговi цiннi папери, емiтованi Нацiональним банком України до погашення

(депозитнi сертифiкати), сума яких становить 37 180 тис. грн. В складi рiчного фiнансового звiту банку за
2017 рiк, сума депозитних сертифiкатiв НБУ включена до примiтки «Грошовi кошти та їх еквiваленти».

Придбанi депозитнi сертифiкати облiковуються за цiною придбання в розрiзi складових частин: номiналу та
накопичених вiдсоткiв. 4.13. Iнвестицiї в асоцiйованi та дочiрнi компанiї Станом на кiнець дня 31 грудня
2017 року iнвестицiї в асоцiйованi та дочiрнi компанiї вiдсутнi 4.14. Iнвестицiйна нерухомiсть Одиницею
облiку iнвестицiйної нерухомостi є частина нежитлового примiщення, яка перебуває у власностi банку, з

метою отримання доходу вiд орендних платежiв, або вiд зростання капiталу, або того чи iншого.
Iнвестицiйна нерухомiсть оцiнена банком за методом справедливої вартостi. Оцiнка iнвестицiйної
нерухомостi здiйснюється на кожну наступну пiсля первiсного визнання дату балансу. У разi, якщо

справедлива вартiсть перевищує балансову, результат переоцiнки вiдображається на рахунку доходiв вiд
переоцiнки iнвестицiйної нерухомостi; у разi, якщо справедлива вартiсть менша за балансову, результат

переоцiнки вiдображається на рахунку витрат вiд переоцiнки iнвестицiйної нерухомостi. Протягом 2017 року
строки корисного використання iнвестицiйної нерухомостi не змiнювались. Станом на 01 вересня 2017 року

проведена оцiнка iнвестицiйної нерухомостi приватним акцiонерним товариством „Антал-Експерт”
(Сертифiкат суб’єкта оцiночної дiяльностi Фонду державного майна України №248 вiд 24 березня 2017

року). Оцiнювачем використаний порiвняльний пiдхiд до визначення справедливої вартостi iнвестицiйної
нерухомостi. Результати переоцiнки вiдображенi в балансi банку без врахування ПДВ. 4.15. Гудвiл Протягом

2017 року банком гудвiл не визнавався. 4.16. Основнi засоби Придбанi (створенi) основнi засоби
зараховуються на баланс банку за первiсною вартiстю, яка включає усi витрати, що пов'язанi з придбанням

(створенням), доставкою, установкою та доведенням до стану, придатного для використання за
призначенням. Амортизацiя основних засобiв нараховується по кожному об’єкту iз застосуванням

прямолiнiйного методу, за яким рiчна сума амортизацiї визначається дiленням вартостi, що амортизується, на
строк корисного використання об’єкта основних засобiв. Метод нарахування амортизацiї основних засобiв та

малоцiнних необоротних матерiальних активiв протягом 2016 року не змiнювався. Строки корисного
використання (експлуатацiї) об’єктiв основних засобiв встановлюються банком пiд час їх первiсного

визнання (при зарахуваннi на баланс) з урахуванням фiзичного та морального зносу, потужностi та/або



продуктивностi тощо. Строки корисного використання (експлуатацiї) об’єктiв основних засобiв
переглядаються в разi змiни очiкуваних економiчних вигод вiд їх використання. Протягом 2016 року змiни
строкiв використання об’єктiв основних засобiв банку не вiдбувалось. Результат вiд реалiзацiї основних

засобiв розраховується як рiзниця мiж сумою отриманих коштiв та балансовою вартiстю активу. Приватним
акцiонерним товариством „Антал-Експерт” (Сертифiкат суб’єкта оцiночної дiяльностi Фонду державного

майна України №248 вiд 24 березня 2017 року) проведена оцiнка будiвель та вбудованих примiщень станом
на 01 вересня 2017 року. Результат проведеної переоцiнки затверджений рiшенням Правлiння Полiкомбанку

(Протокол вiд 08.09.2017 р. №29). В результатi переоцiнки здiйснена уцiнка будiвель вiдокремлених та
примiщень вбудованих в сумi 7 279 тис.грн., про що зазначено в Примiтцi «Рух резервiв переоцiнки

(компонентiв iншого сукупного доходу)». Пiд час визначення справедливої вартостi об’єктiв нерухомостi
оцiнювачем був використаний порiвняльний методичний пiдхiд та наступнi суттєвi припущення: об’єкт
оцiнки вiльний вiд будь-яких додаткових сервiтутiв; висновки оцiнювача основанi на передбаченнi про

управлiння нерухомiстю банком виходячи з принципу найкращого та найбiльш ефективного використання;
пiдсумки можуть бути не точним математичним результатом за рахунок округлення до цiлої гривнi.

Переоцiнка групи основних засобiв, об'єкти якої вже зазнали переоцiнки, надалi проводиться наприкiнцi
кожного фiнансового року за умови, що їх залишкова вартiсть на дату балансу суттєво вiдрiзняється вiд

справедливої вартостi. В 2017 роцi банк не визнавав зменшення корисностi об’єктiв основних засобiв. 4.17.
Нематерiальнi активи Первiсна вартiсть придбаних нематерiальних активiв складається з вартостi

придбання, сплаченого мита, непрямих податкiв, що не пiдлягають вiдшкодуванню, та iнших витрат,
безпосередньо пов’язаних з їх придбанням та доведенням до стану, придатного для використання за

призначенням. Нарахування амортизацiї нематерiальних активiв здiйснюється iз застосуванням
прямолiнiйного методу, за яким рiчна сума амортизацiї визначається дiленням вартостi, що амортизується, на

строк корисного використання об'єкта нематерiальних активiв. Метод нарахування амортизацiї
нематерiальних активiв протягом 2017 року не змiнювався. Переоцiнка нематерiальних активiв в 2017 роцi

не проводилася. Строки корисного використання (експлуатацiї) нематерiальних активiв переглядаються
банком в разi змiни очiкуваних економiчних вигод вiд їх використання. Протягом 2017 року змiн в

установлених строках корисного використання нематерiальних активiв банку не вiдбувалось. В 2017 роцi
банк не визнавав зменшення корисностi нематерiальних активiв. 4.18. Оперативний лiзинг (оренда), за яким
банк виступає лiзингодавцем та/або лiзингоодержувачем Лiзинг (оренда), що не передбачає передавання всiх

ризикiв i вигод, пов'язаних з правом власностi на актив, класифiкується як оперативний. Банк як
лiзингодавець протягом строку оперативного лiзингу (оренди) здiйснює: нарахування амортизацiї за

активами, переданими в оперативний лiзинг (оренду) та включає її до складу витрат; нарахування лiзингових
(орендних) платежiв, якi включаються до складу доходiв банку у тому звiтному перiодi, у якому послуга

оперативного лiзингу (оренди) була надана. Банк як лiзингоодержувач протягом строку оперативного лiзингу
(оренди) здiйснює нарахування лiзингових (орендних) платежiв та включає їх до складу витрат того звiтного

перiоду, в якому послуга оперативного лiзингу (оренди) була отримана. Витрати на утримання об'єктiв
необоротних активiв, прийнятих в оперативний лiзинг (оренду), включаються до складу витрат банку. 4.19.

Фiнансовий лiзинг (оренда), за яким банк виступає лiзингодавцем та/або лiзингоодержувачем Операцiї
фiнансового лiзингу (оренди), за яким банк виступав лiзингодавцем та/або лiзингоодержувачем в 2017 роцi

не проводилися. 4.20. Необоротнi активи, утримуванi для продажу, та групи вибуття Станом на кiнець дня 31
грудня 2017 р. необоротнi активи, утримуванi для продажу, вiдсутнi. 4.21. Амортизацiя Амортизацiя

основних засобiв нараховується за кожним об'єктом, що входить до складу окремої групи основних засобiв.
Амортизацiя основних засобiв та нематерiальних активiв нараховується протягом строку корисного

використання (експлуатацiї) об'єкта, установленого банком пiд час їх первiсного визнання. Амортизацiя не
нараховується, якщо балансова вартiсть необоротних активiв дорiвнює їх лiквiдацiйнiй вартостi. Основнi
засоби класифiкуються за такими групами: Групи основних засобiв Метод амортизацiї група 3 - будiвлi,
Прямолiнiйний споруди, передавальнi пристрої група 4 - машини та обладнання, з них: Прямолiнiйний

Електронно-обчислювальнi машини, iншi машини для автоматичного оброблення iнформацiї, пов'язанi з
ними засоби зчитування або друку iнформацiї, пов'язанi з ними комп'ютернi програми (крiм програм,

витрати на придбання яких визнаються роялтi, та/або програм, якi визнаються нематерiальним активом),
iншi iнформацiйнi системи, комутатори, маршрутизатори, модулi, модеми, джерела безперебiйного живлення

та засоби їх пiдключення до телекомунiкацiйних мереж, телефони (в тому числi стiльниковi), мiкрофони i
рацiї, вартiсть яких перевищує 6000 гривень група 5 - транспортнi засоби група 6 - iнструменти, прилади,

iнвентар (меблi) Прямолiнiйний група 9 - iншi основнi засоби Прямолiнiйний група 11 - малоцiннi
необоротнi матерiальнi активи 100 % вартостi в першому мiсяцi використання Iншi необоротнi матерiальнi
активи - вартiсть ремонту, полiпшення основних засобiв, отриманих в оперативний лiзинг Прямолiнiйний

Строк корисного використання (експлуатацiї) об'єкта основних засобiв переглядається в разi змiни
очiкуваних економiчних вигод вiд його використання. Методи амортизацiї можуть переглядатися в разi змiни



очiкуваного способу отримання економiчних вигод вiд використання основних засобiв i нематерiальних
активiв. Протягом 2017 року методи амортизацiї не змiнювалися. 4.22. Припинена дiяльнiсть У 2017 роцi в
Полiкомбанку не вiдбувалося припинення жодного виду дiяльностi. 4.23. Ефект змiн в облiковiй полiтицi,
облiкових оцiнках та виправлення суттєвих помилок та подання їх у фiнансових звiтах Змiн в облiковiй

полiтицi, якi б могли вплинути на фiнансовий стан або на фiнансовий результат, у 2017 роцi не вiдбувалось.
4.24. Похiднi фiнансовi iнструменти Похiднi фiнансовi iнструменти – це фiнансовi iнструменти, якi

вiдповiдають одночасно таким характеристикам: - їх вартiсть змiнюється у вiдповiдь на змiну встановленої
ставки вiдсотка, цiни фiнансового iнструменту, цiни споживчих товарiв, валютного курсу, iндексу цiн чи

ставок, показника кредитного рейтингу чи iндексу кредитоспроможностi або подiбної змiнної; - не вимагає
початкових чистих iнвестицiй або вимагає початкових чистих iнвестицiй менших, нiж тi, що були б потрiбнi

для iнших типiв контрактiв, якi мають подiбну реакцiю на змiни ринкових умов; - розрахунки за ними
проводяться на дату в майбутньому. Пiд час дiяльностi Банк використовує похiднi фiнансовi iнструменти, як

контракти «СВОП», договори за якими укладаються на позабiржовому мiжбанкiвському ринку мiж
професiйними учасниками ринку. Облiк операцiй з похiдними фiнансовими iнструментами здiйснюється

вiдповiдно до Iнструкцiї з бухгалтерського облiку операцiй з похiдними фiнансовими iнструментами в
банках України, що затверджена постановою Правлiння НБУ вiд 31.08.2007р. №309. Операцiї
вiдображаються в бухгалтерському облiку вiдповiдно до їх економiчної сутi за балансовими i

позабалансовими рахунками Плану рахункiв бухгалтерського облiку банкiв України, затвердженого
постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 11.09.2017 р. №89. Пiд час вiдображення в

бухгалтерському облiку даних операцiй банк використовує технiчнi рахунки 3800, 3801 i контррахунки
роздiлу 99 "Контррахунки та позабалансова позицiя банку". Похiднi фiнансовi iнструменти в

бухгалтерському облiку на дату операцiї вiдображаються за вiдповiдними позабалансовими рахунками як
вимоги щодо отримання одного активу та зобов'язання з поставки iншого. На дату операцiї вони

облiковуються за позабалансовими рахунками за курсом (цiною), зафiксованим у договорi. За всiма
укладеними договорами «СВОП», якi вiдображаються в бухгалтерському облiку на перше число кожного

мiсяця, робиться переоцiнка за офiцiйним курсом Нацiонального банку України. Переоцiнка договорiв
«СВОП» вiдображається на балансових рахунках 3043, 3353 з визнанням активу або зобов’язання за

форвардним контрактом залежно вiд результату такої переоцiнки. Результат переоцiнки облiковується на
балансовому рахунку 6208 „Результат вiд переоцiнки валютних своп-контрактiв”. Залишки на рахунках 3043,

3353 закриваються на дату визнання або припинення iноземної валюти в балансi Банку вiдповiдно до
Iнструкцiї з бухгалтерського облiку операцiй в iноземнiй валютi та банкiвських металах у банках України.
Прибутки та збитки вiд цих iнструментiв включаються до звiту про фiнансовi результати як чистi прибутки

чи збитки вiд операцiй з похiдними фiнансовими iнструментами. Станом на кiнець дня 31.12.2017р. залишок
по рахунку 6218 „Результат вiд операцiй з купiвлi-продажу валютних своп-контрактiв” складає 47 тис.грн. та

вiдображений у рядку «Результат вiд операцiй з фiнансовими iнструментами, що облiковуються за
справедливою вартiстю через прибуток або збиток» Звiту про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд
(Звiт про фiнансовi результати). 4.25. Залученi кошти До залучених банками коштiв належать кошти, якi

облiковуються на поточних, вкладних (депозитних) рахунках юридичних та фiзичних осiб, а також залученi
кошти, що належать юридичним i фiзичним особам та вiдображенi в балансi банку на iнших рахунках
бухгалтерського облiку. Бухгалтерський облiк депозитних операцiй ведеться вiдповiдно до Iнструкцiї з

бухгалтерського облiку кредитних, вкладних (депозитних) операцiй та формування i використання резервiв
пiд кредитнi ризики в банках України, затвердженої постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд
27.12.2007 р. № 481 зi змiнами та доповненнями. Банк оцiнює отриманi кредити, залученi вклади (депозити)

пiд час первiсного визнання за справедливою вартiстю, уключаючи витрати на операцiю. Банк оцiнює
вклади (депозити) пiсля первiсного визнання за амортизованою собiвартiстю з використанням ефективної
ставки вiдсотка пiд час нарахування процентiв та амортизацiї дисконту (премiї). Банк припиняє визнання в

балансi фiнансового зобов'язання або його частини, якщо таке зобов'язання погашено або строк його
виконання закiнчився. Банк здiйснює облiк вкладних (депозитних) операцiй в iноземнiй валютi та
банкiвських металах, а також нарахування доходiв i витрат аналогiчно до порядку облiку вкладних

(депозитних) операцiй у нацiональнiй валютi. Банк вiдображає в бухгалтерському облiку курсовi рiзницi вiд
переоцiнки суми вкладу (депозиту), а також нарахованих за ними процентiв в iноземнiй валютi та

банкiвських металах у зв'язку зi змiною офiцiйного валютного курсу за рахунком 6204 "Результат вiд торгiвлi
iноземною валютою та банкiвськими металами". Проценти на вклад (депозит), залучений вiдповiдно до
договору банкiвського вкладу (депозиту), якщо iнше не передбачено договором, нараховуються вiд дня,

наступного за днем надходження до банку грошових коштiв або банкiвських металiв, до дня, який передує
поверненню грошових коштiв. Виплата процентiв за вкладом (депозитом) здiйснюється у строки, що
обумовленi в договорi. Бухгалтерський облiк нарахованих, сплачених, наперед сплачених витрат за

вкладними (депозитними) операцiями здiйснюється згiдно з порядком, визначеним Правилами



бухгалтерського облiку доходiв i витрат банкiв України, затвердженими постановою Правлiння
Нацiонального банку України вiд 18.06.2003 р. N 255. Основними принципами бухгалтерського облiку пiд
час визнання та облiку доходiв i витрат є нарахування та вiдповiднiсть доходiв i витрат - вiдображення в

бухгалтерському облiку та фiнансовiй звiтностi доходiв i витрат пiд час їх виникнення незалежно вiд дати
надходження або сплати грошових коштiв та порiвняння доходiв звiтного перiоду з витратами, що були

здiйсненi для отримання цих доходiв, з метою визначення фiнансового результату звiтного перiоду. Доходи i
витрати визнаються за таких умов: - визнання реальної заборгованостi за активами та зобов'язаннями банку;
- фiнансовий результат операцiї, пов'язаної з наданням (отриманням) послуг, може бути точно визначений.

Доходи i витрати, що виникають у результатi операцiй з залучення коштiв, визначаються договором або
iншими документами, оформленими згiдно з вимогами чинного законодавства України. Критерiї визнання

доходу i витрат застосовуються окремо до кожної операцiї банку. Кожний вид доходу i витрат вiдображається
в бухгалтерському облiку окремо. Нарахування доходiв та витрат здiйснюється щоденно, якщо iнше не

передбачено договорами. 4.26. Фiнансовi зобов'язання, що облiковуються за справедливою вартiстю через
прибуток або збиток Банк визнає фiнансовi зобов’язання у звiтi про фiнансовий стан (Баланс) тодi, коли вiн

стає стороною контрактних зобов’язань стосовно даного iнструменту. Фiнансовi зобов’язання первiсно
визнаються за справедливою вартiстю, з подальшою переоцiнкою до їх справедливої вартостi на кожну

звiтну дату з вiдображенням переоцiнки у складi прибутку або збитку. Справедлива вартiсть – це цiна, яка
була б отримана вiд продажу активу або сплачена за зобов’язанням при звичайнiй операцiї мiж учасниками

ринку на дату оцiнки. Найкращим свiдченням справедливої вартостi фiнансового iнструмента на момент
первiсного визнання є цiна операцiї (тобто справедлива вартiсть компенсацiї виплаченої або отриманої).
Фiнансове зобов’язання перестає визнаватися тодi, коли воно виконане, анульоване або закiнчився строк
його дiї. 4.27. Борговi цiннi папери, емiтованi банком Борговi цiннi папери банку – це цiннi папери, що
посвiдчують вiдносини позики i передбачають зобов'язання банку сплатити у визначений строк кошти

вiдповiдно до зобов'язання. До боргових цiнних паперiв банку вiдносяться облiгацiї, ощаднi (депозитнi)
сертифiкати, векселi. Банк не емiтував облiгацiй та не видавав ощадних (депозитних) сертифiкатiв та

векселiв. 4.28. Субординований борг Субординований борг - це звичайнi незабезпеченi банком борговi
капiтальнi iнструменти (складовi елементи капiталу), якi вiдповiдно до договору не можуть бути взятi з

банку ранiше п'яти рокiв, а у випадку банкрутства чи лiквiдацiї повертаються iнвестору пiсля погашення
претензiй усiх iнших кредиторiв. Банк оцiнює залученi на умовах субординованого боргу кошти пiд час

первiсного визнання за справедливою вартiстю. Банк визнає витрати за субординованим боргом як результат
вiд операцiй, пов’язаних з фiнансовою дiяльнiстю за принципом нарахування. Нарахування процентiв за

субординованим боргом здiйснюється щомiсяця згiдно з правилами бухгалтерського облiку процентних та
комiсiйних доходiв i витрат банкiв. 4.29. Податок на прибуток У бухгалтерському облiку банку витрати з
податку на прибуток вiдображенi згiдно «Iнструкцiї про порядок вiдображення у бухгалтерському облiку
банками України поточних i вiдстрочених податкових активiв та податкових зобов’язань», затвердженої

постановою НБУ вiд 17.03.2009 р. № 140. Податок на прибуток банку згiдно Податкового кодексу України у
звiтному перiодi становив 18 %. Податковий облiк забезпечує визначення суми податкового прибутку та

здiйснюється з додержанням вимог Податкового кодексу України. Бухгалтерський облiк вiдображає
фiнансовий стан, результати дiяльностi банку незалежно вiд правил та вимог податкового законодавства з

додержанням вимог мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку. Рiзна облiкова полiтика податкового та
бухгалтерського облiку приводить до виникнення рiзниць мiж облiковим та податковим прибутками.

Розшифровка рiзниць наведена в примiтцi 26.. Об’єктом оподаткування податком на прибуток банку у 2017
р. був фiнансовий результат до оподаткування, визначений у фiнансовiй звiтностi, складенiй вiдповiдно до

мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, та скоригований на рiзницi, визначенi Податковим кодексом, а
саме: на суми амортизацiйних вiдрахувань у бухгалтерському та податковому облiку та суми використання

резервiв пiд забезпечення вiдпусток. 4.30. Статутний капiтал та емiсiйнi рiзницi Формування статутного
капiталу Полiкомбанку здiйснюється вiдповiдно до Законiв України «Про акцiонернi товариства», «Про цiннi
папери та фондовий ринок», «Про банки та банкiвську дiяльнiсть», нормативних документiв Нацiонального

банку України та Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку. Банк розмiщує тiльки iменнi
акцiї у бездокументарнiй формi: простi i привiлейованi. Акцiї Банку розповсюджуються шляхом публiчного

або приватного розмiщення серед юридичних та фiзичних осiб. Емiсiйнi рiзницi (емiсiйний дохiд) - це
перевищення суми коштiв, отриманих вiд первинного випуску або продажу власних акцiй над їх номiналом

або перевищення номiналу акцiй над вартiстю їх викупу. Статутний капiтал Банку подiлений на частки
однакової номiнальної вартостi, корпоративнi права за якими посвiдчуються акцiями. Облiк статутного

капiталу ведеться на рахунку 5000 за номiнальною вартiстю. Залишок на цьому рахунку вiдповiдає розмiру
статутного капiталу, зазначеному в статутi Банку, зареєстрованому державним реєстратором, i дорiвнює

сумарнiй номiнальнiй вартостi розмiщених акцiй всiх випускiв. Простi i привiлейованi акцiї в
бухгалтерському облiку вiдображаються на окремих рахунках. Бухгалтерський облiк статутного капiталу не



ведеться в розрiзi акцiонерiв Банку. Акцiонери та iншi iнвестори пiд час розмiщення акцiй перераховують на
рахунок 5004 кошти за акцiї, що ними придбаються. Пiсля реєстрацiї державним реєстратором статуту Банку

в новiй редакцiї у зв'язку зi збiльшенням статутного капiталу вiддiл депозитарної дiяльностi готує
розпорядження бухгалтерiї, на пiдставi якого в бухгалтерському облiку вiдображається збiльшення розмiру
статутного капiталу. У разi розмiщення акцiй за цiною, вищою за номiнальну вартiсть, сума її перевищення
(емiсiйна рiзниця) вiдображається за балансовим рахунком 5010. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй

Банку та тимчасове свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй Банку облiковуються на позабалансовому
рахунку 9811 за номiнальною вартiстю акцiй. 4.31. Привiлейованi акцiї Привiлейованi акцiї надають їх

власникам переважнi, стосовно власникiв простих акцiй, права на отримання частини прибутку акцiонерного
товариства у виглядi дивiдендiв та на отримання частини майна акцiонерного товариства у разi його

лiквiдацiї, а також надають права на участь в управлiннi акцiонерним товариством у випадках, передбачених
Статутом. Банк розмiстив привiлейованi акцiї тiльки одного класу. Банк може приймати рiшення про

розмiщення привiлейованих акцiй рiзних класiв. При оцiнцi привiлейованих акцiй враховується право їх
власникiв на отримання фiксованого дивiденду, право отримання лiквiдацiйної вартостi, право обмеженої

участi в управлiння Банком. Привiлейованi акцiї Банку не перебувають в обiгу на фондових бiржах тому їх
вартiсть визначається вiдповiдно до законодавства про оцiнку майна, майнових прав та професiйну оцiночну

дiяльнiсть. 4.32. Власнi акцiї, викупленi в акцiонерiв Власнi акцiї Банку, викупленi у акцiонерiв,
облiковуються за балансовим рахунком 5002. Пiсля отримання вiд Центрального депозитарiю довiдки про

стан рахунку в цiнних паперах Банку як емiтента, в якiй вiдображено збiльшення кiлькостi викуплених
акцiй, вiддiл депозитарної дiяльностi готує розпорядження бухгалтерiї, на пiдставi якого в бухгалтерському

облiку вiдображається викуп акцiй. Пiсля отримання вiд Центрального депозитарiю довiдки про стан
рахунку в цiнних паперах Банку як емiтента, в якiй вiдображено зменшення кiлькостi викуплених акцiй,

вiддiл депозитарної дiяльностi готує розпорядження бухгалтерiї, на пiдставi якого в бухгалтерському облiку
вiдображається продаж викуплених акцiй. Протягом звiтного 2017 року викупу власних акцiй банку у

акцiонерiв не вiдбувалось. 4.33. Дивiденди Дивiденди – це частина чистого прибутку акцiонерного
товариства, що виплачується акцiонеру з розрахунку на одну належну йому акцiю певного типу або класу. За

акцiями одного типу та класу нараховується однаковий розмiр дивiдендiв. Фонд дивiдендiв формується за
рахунок чистого прибутку звiтного року та нерозподiленого прибутку минулих рокiв. Виплата дивiдендiв за
простими акцiями здiйснюється за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Банку у строк не пiзнiше 6 мiсяцiв

з дня прийняття Загальними зборами рiшення про виплату дивiдендiв. Виплата дивiдендiв за
привiлейованими акцiями здiйснюється вiдповiдно до Статуту до 01 липня наступного за звiтним року.

Перелiк осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв за привiлейованими акцiями, має бути складений
протягом 1 мiсяця пiсля закiнчення звiтного року. Розмiр дивiдендiв за простими акцiями визначається

Загальними зборами акцiонерiв Банку у гривнях з розрахунку на одну акцiю. Дивiденди виплачуються на
акцiї, звiт про результати розмiщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку. Для

кожної виплати дивiдендiв Спостережна рада встановлює дату складення перелiку осiб, якi мають право на
отримання дивiдендiв, порядок та строк їх виплати. Дивiденди виплачуються акцiонерам пропорцiйно до
кiлькостi належних їм акцiй певного типу. Виплата дивiдендiв може здiйснюватись шляхом перерахування

грошових коштiв на поточний (картковий) рахунок акцiонера або готiвкою через касу Банку за
мiсцезнаходженням Банку чи через депозитарну систему України. Облiк кредиторської заборгованостi перед
акцiонерами Банку за дивiдендами ведеться на балансовому рахунку 3631. Нарахування Банком дивiдендiв

власникам акцiй здiйснюється пiсля прийняття уповноваженим органом Банку вiдповiдного рiшення.
Iнформацiя по дивiдендам розкривається в примiтцi «Дивiденди» до Звiту про фiнансовий стан (Баланс)».
4.34. Визнання доходiв i витрат Доходи i витрати, якi визнанi банком вiд здiйснення банкiвських операцiй з

метою вiдображення їх у фiнансовiй звiтностi розглядаються як доходи i витрати, отриманi в результатi
операцiйної, iнвестицiйної та фiнансової дiяльностi банку. Основним принципом бухгалтерського облiку пiд

час визнання та облiку доходiв i витрат банку є нарахування доходiв i витрат - вiдображення в
бухгалтерському облiку та фiнансовiй звiтностi доходiв i витрат пiд час їх виникнення незалежно вiд дати
надходження або сплати грошових коштiв. Доходи i витрати визнаються за таких умов: визнання реальної
заборгованостi за активами та зобов'язаннями банку; фiнансовий результат операцiї, пов'язаної з наданням

(отриманням) послуг, може бути точно визначений. Процентнi доходи i витрати - операцiйнi доходи i
витрати, отриманi (сплаченi) банком за використання грошових коштiв, їх еквiвалентiв або сум, що
заборгованi банку (залученi банком), суми яких обчислюються пропорцiйно часу iз застосуванням
ефективної ставки вiдсотка. Банк визнає процентний дохiд за фiнансовим активом, вартiсть якого

зменшилася внаслiдок зменшення його корисностi, iз використанням ефективної ставки вiдсотка, що
застосовувалася пiд час дисконтування майбутнiх грошових потокiв для оцiнки збитку вiд зменшення

корисностi цього фiнансового активу. Комiсiйнi доходи i витрати – операцiйнi доходи i витрати за наданими
(отриманими) послугами, сума яких обчислюється пропорцiйно сумi активу або зобов’язання чи є



фiксованою. Прибутки (збитки) вiд торговельних операцiй – результат вiд операцiй з купiвлi-продажу рiзних
фiнансових iнструментiв (за операцiями з цiнними паперами, iноземною валютою, реалiзацiї фiнансових
iнвестицiй, вiд змiн в оцiнцi (переоцiнцi) iнвестицiй до справедливої вартостi, вiд результату переоцiнки

активiв i зобов’язань в iноземнiй валютi у разi змiни офiцiйного курсу гривнi до iноземних валют). Дохiд у
виглядi дивiдендiв – дохiд, який виникає в результатi використання банком цiнних паперiв з нефiксованим

прибутком. Витрати на формування спецiальних резервiв банку – це витрати на покриття можливих збиткiв
вiд зменшення корисностi активiв банку та списання безнадiйних активiв. Доходи вiд повернення ранiше

списаних активiв – кошти, що надiйшли для погашення заборгованостi, яка була визнана банком
безнадiйною щодо отримання. Iншi операцiйнi доходи i витрати – доходи i витрати вiд операцiй, що не

пов’язанi з iнвестицiйною та фiнансовою дiяльнiстю. Загальнi адмiнiстративнi витрати – операцiйнi витрати,
пов’язанi iз забезпеченням дiяльностi банку (утримання персоналу, амортизацiя необоротних активiв,

утримання та експлуатацiю основних засобiв i нематерiальних активiв, комунальнi послуги, охорона, оплата
професiйних послуг, витрати на зв’язок сплата податкiв та iншi витрати, спрямованi на обслуговування

банку. Податок на прибуток – операцiйнi витрати банку, пов’язанi зi сплатою податку вiдповiдно до
Податкового кодексу та з урахуванням вимог мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi щодо визнання
вiдстрочених податкових зобов’язань i податкових активiв. Доходи i витрати за результатами iнвестицiйної

дiяльностi. Банк визнає доходи (витрати) вiд реалiзацiї (придбання) основних засобiв та нематерiальних
активiв, iнвестицiйної нерухомостi. Доходи (витрати) за результатами операцiй, пов’язаних iз фiнансовою

дiяльнiстю. Банк визнає доходи (витрати) за операцiями з цiнними паперами власного боргу, за
субординованим боргом, сплаченими дивiдендами. 4.35. Переоцiнка iноземної валюти Облiк операцiй в
iноземнiй валютi здiйснюєься вiдповiдно до „Iнструкцiї з бухгалтерського облiку операцiй в iноземнiй

валютi та банкiвських металах у банках України”, затвердженої постановою Правлiння Нацiонального банку
України вiд 17.11.2004 р. № 555 та iнших нормативно-правових актiв. У бухгалтерському облiку операцiї в

iноземнiй валютi вiдображаються вiдповiдно до їх економiчної сутi за балансовими i позабалансовими
рахунками Плану рахункiв бухгалтерського облiку банкiв України, затвердженого постановою Правлiння

Нацiонального банку України вiд 11.09.2017 р. №89, з урахуванням вимог нормативно-правових актiв
Нацiонального банку України з валютного регулювання та контролю. Бухгалтерський облiк операцiй в

iноземнiй валютi здiйснюється у подвiйнiй оцiнцi, а саме в номiнальнiй сумi iноземних валют, щодо яких
установлюється офiцiйний курс гривнi, та гривневому еквiвалентi за офiцiйним курсом. Зв’язок мiж

операцiями в iноземнiй валютi та їх гривневому еквiвалентi забезпечують технiчнi рахунки - балансовий
рахунок № 3800 “Позицiя банку щодо iноземної валюти та банкiвських металiв” та балансовий рахунок №

3801 “Еквiвалент позицiї банку щодо iноземної валюти та банкiвських металiв”. Наприкiнцi кожного
операцiйного дня суми залишкiв у гривневому еквiвалентi за цими технiчними рахунками мають бути
тотожними. Рiзницi мiж сумами залишкiв у гривневому еквiвалентi вiдповiдної iноземної валюти та

банкiвських металiв за аналiтичними рахунками 3800 та 3801 у розрiзi кодiв iноземної валюти та
банкiвських металiв, що виникають у зв'язку iз математичним округленням, вiдображаються за балансовим
рахунком 6204 «Результат вiд переоцiнки iноземної валюти та банкiвських металiв». Операцiї в iноземнiй

валютi пiд час первiсного визнання вiдображаються у валютi звiтностi шляхом перерахунку суми в iноземнiй
валютi iз застосуванням офiцiйного курсу гривнi до iноземних валют на дату здiйснення операцiї (дата

визнання активiв, зобов'язань, власного капiталу, доходiв i витрат). На кожну наступну пiсля визнання дату
балансу: а) усi монетарнi статтi в iноземнiй валютi вiдображаються в бухгалтерському облiку за офiцiйним

курсом гривнi до iноземних валют на дату балансу; Курс гривнi вiдносно iноземних валют, за якими
вiдображенi активи та зобов’язання у фiнансовiй звiтностi, якi дiяли на кiнець звiтного перiоду: (грн.) №

Валюта Код валюти Кiлькiсть одиниць валюти 31.12.2017 31.12.2016 1 долари США USD 1 28,067223
27,190858 2 ЄВРО EUR 1 33,495424 28,422604 3 росiйськi рублi RUB 10 4,8703 4,5113 4 швейцарськi франки

СHF 1 28,618783 26,528471 5 юанi женьмiньбi (Китай) CNY 1 4,29423 3,909251 6 бiлоруськi рублi BYN
(BYR) 10 142,2782 138,8351 б) немонетарнi статтi в iноземнiй валютi, що облiковуються за собiвартiстю,

вiдображаються в бухгалтерському облiку за офiцiйним курсом гривнi до iноземних валют на дату визнання
(дату здiйснення операцiї); в) немонетарнi статтi в iноземнiй валютi, що облiковуються за справедливою

вартiстю, вiдображаються в бухгалтерському облiку за офiцiйним курсом гривнi до iноземних валют на дату
визначення їх справедливої вартостi. Активи i зобов'язання в iноземнiй валютi вiдображаються у фiнансовiй
звiтностi в гривневому еквiвалентi за офiцiйним курсом на дату складання звiтностi або на дату їх визнання.
Залишки за технiчними рахунками 3800 та 3801 не включаються до фiнансової звiтностi. Доходи i витрати

(нарахованi, отриманi, сплаченi) в iноземнiй валютi вiдображаються в бухгалтерському облiку за рахунками
класiв 6 i 7 у нацiональнiй валютi за офiцiйним курсом гривнi до iноземних валют на дату їх визнання з

використанням технiчних рахункiв групи 380 "Позицiя банку щодо iноземної валюти та банкiвських
металiв" в розрiзi окремих субрахункiв для облiку доходiв i витрат. Переоцiнка залишкiв в iноземнiй валютi

за балансовими рахунками з облiку нарахованих доходiв та витрат здiйснюється пiд час кожної змiни



офiцiйного курсу гривнi до iноземних валют Операцiї з купiвлi та продажу iноземної валюти здiйснюються
згiдно з „Положенням про порядок та умови торгiвлi iноземною валютою”, затвердженого постановою

Правлiння НБУ вiд 10.08.2005р. № 281. Комiсiйна винагорода за виконання банком операцiй купiвлi-продажу
валюти для клiєнтiв облiковується в нацiональнiй валютi на рахунку 6214 «Результат вiд операцiй купiвлi-

продажу iноземної валюти та банкiвських металiв». Для вiдображення операцiй купiвлi-продажу
безготiвкової валюти банк використовує транзитнi рахунки 2900 (за операцiями для клiєнтiв), 3540, 3640 (за
операцiями для банку), тощо. Банк здiйснює облiк кредитних, вкладних (депозитних) операцiй в iноземнiй
валютi, а також нарахування доходiв i витрат за цими операцiями аналогiчно до порядку облiку кредитних,
вкладних (депозитних) операцiй у нацiональнiй валютi. Переоцiнка (перерахунок залишкiв за рахунками в

iноземнiй валютi в еквiвалентнi суми в гривнях за офiцiйним курсом гривнi до iноземних валют) усiх
валютних рахункiв балансу здiйснюється пiд час кожної змiни офiцiйного курсу гривнi до iноземних валют.

Результати переоцiнки облiковуються за рахунком 6204 «Результат вiд переоцiнки iноземної валюти та
банкiвських металiв». Результат вiд переоцiнки iноземної валюти станом на кiнець дня 31.12.2017 р. має

позитивне значення 1 009 тис. грн. та вiдображений у Звiтi про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд
(Звiт про фiнансовi результати) за 2017 рiк. 4.36. Взаємозалiк статей активiв i зобов'язань Протягом 2017
року банк не проводив взаємозалiк окремих статей активiв i зобов’язань. 4.37. Активи, що перебувають у
довiрчому управлiннi Протягом 2017 року банк не приймав активiв в довiрче управлiння. 4.38. Виплати

працiвникам та пов'язанi з ними вiдрахування До складових виплат працiвникам належать основна заробiтна
плата, додаткова заробiтна плата та iншi заохочувальнi та компенсацiйнi виплати. Основна заробiтна плата –
винагорода за виконану роботу вiдповiдно до встановлених норм працi: норми часу, посадових обов’язкiв.

Додаткова заробiтна плата – винагорода за працю понад встановленi норми, за трудовi успiхи та
винахiдливiсть i за особливi умови працi. Вона включає доплати, надбавки, гарантiйнi i компенсацiйнi
виплати, передбаченi законодавством, премiї, пов’язанi з виконанням виробничих завдань i функцiй.

Вiдрахування на фонд оплати працi у 2017 р. становили: для iнвалiдiв – 8,41%, 22% - для iнших працiвникiв.
4.39. Iнформацiя за операцiйними сегментами Розподiлення активiв, пасивiв, доходiв та витрат банку в 2017
р. здiйснювалося за такими сегментами: • послуги юридичним особам – обслуговування юридичних осiб та

фiзичних осiб-пiдприємцiв; • послуги фiзичним особам – обслуговування фiзичних осiб; • iнвестицiйна
банкiвська дiяльнiсть – вкладення банку в цiннi папери. Основою для розподiлу доходiв i витрат за
сегментами є активнi та пасивнi операцiї за банкiвськими послугами, якi безпосередньо надавались

визначеним групам клiєнтiв. Видiлення доходiв та витрат в окремий сегмент вiдбувалося за критерiєм: дохiд
за сегментом становить 10 % або бiльше вiд загального доходу. Операцiї з вкладення банку в цiннi папери
виокремленнi в окремий сегмент «iнвестицiйна банкiвська дiяльнiсть» тому, що вiн має важливе значення
для банку в цiлому й iнформацiя про нього є суттєвою. Протягом 2017 р. вiдбувався перерозподiл ресурсiв

мiж сегментами. Залученi кошти клiєнтiв банку – фiзичних осiб з сегменту «послуги фiзичним особам»
розмiщувалися в сегментi «послуги юридичним особам» для надання кредитiв клiєнтам банку – юридичним

особам та фiзичним особам-пiдприємцям. Перерозподiл ресурсiв вiдбувався за середньозваженою
внутрiшньобанкiвською трансфертною цiною, яка розраховується у виглядi вiдсотка, та визначає цiну на

фiнансовi ресурси в разi їх перерозподiлу мiж сегментами та центрами вiдповiдальностi в структурi банку.
Доходами звiтного сегмента вважається дохiд, який безпосередньо вiдноситься до сегмента, та вiдповiдна
частина доходу банку, що може бути вiднесена до сегмента вiд зовнiшньої дiяльностi або вiд операцiй мiж

iншими сегментами в межах банку. Витратами звiтного сегмента вважаються витрати, пов'язанi з основною
дiяльнiстю сегмента, що безпосередньо вiдносяться до нього, та вiдповiдна частина витрат, що можуть бути
обґрунтовано вiднесенi до сегмента, уключаючи витрати вiд зовнiшньої дiяльностi, та витрати, пов'язанi з

операцiями з iншими сегментами в межах банку. Витрати та доходи мiж звiтними сегментами у внутрiшнiй
звiтностi не розраховуються. 4.40. Операцiї з пов'язаними особами Банк вiдносить осiб до категорiї

пов’язаних вiдповiдно до вимог мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та з урахуванням критерiїв,
визначених законодавством України, зокрема Статтею 52 Закону України «Про банки i банкiвську

дiяльнiсть» та Положенням про визначення пов'язаних iз банком осiб, затвердженого Постановою Правлiння
Нацiонального банку України вiд 12.05.2015 р. №315. Процедури визначення пов’язаних осiб та контролю

операцiй з такими особами регулюються внутрiшньобанкiвським Положенням про визначення пов’язаних з
Полiкомбанком осiб та контроль операцiй з ними, затвердженим рiшенням Правлiння Полiкомбанку вiд

17.11.2015 р. Рiшення про вiднесення особи до категорiї пов’язаних з банком приймається Правлiнням. У
бiльшостi випадкiв сторони вважаються пов’язаними, якщо одна сторона має можливiсть контролювати
iншу сторону або здiйснює суттєвий вплив на iншу сторону при прийняттi фiнансових та операцiйних

рiшень. Також пов’язаними сторонами є спiльно контрольованi суб’єкти господарювання, члени
Спостережної ради, Правлiння, провiдний управлiнський персонал та їх найближчi родичi, а також компанiї,
в яких акцiонери, провiдний управлiнський персонал або їх близькi родичi здiйснюють контроль або мають

суттєвий вплив. Укладання угод та проведення операцiй з пов’язаними з банком особами здiйснюється в



порядку, визначеному нормами чинного законодавства України та внутрiшнiми нормативними документами.
Банк здiйснює операцiї з пов’язаними особами виходячи з поточних ринкових умов. 4.41. Суттєвi облiковi
судження та оцiнки, їх вплив на визнання активiв та зобов'язань Банк використовує оцiнки та припущення,

якi впливають на суми, що визнаються у фiнансовiй звiтностi та на балансову вартiсть активiв i зобов’язань.
Розрахунки та судження оцiнюються та базуються на попередньому досвiдi керiвництва та очiкуваннях щодо
майбутнiх подiй, якi вважаються обґрунтованими за iснуючих обставин. Знецiнення кредитiв Банк на кожну

звiтну дату здiйснює аналiз кредитного портфелю щодо можливого його знецiнення. Пiд час визначення
обсягiв резервiв пiд знецiнення кредитiв, управлiнський персонал застосовує професiйнi судження про

наявнiсть ознак, якi свiдчать про зменшення майбутнiх грошових потокiв за кредитами, наданими iншим
банкам, юридичним та фiзичним особам. Такi ознаки мають данi, якi можна визначити та якi характеризують

змiну платоспроможностi позичальникiв, а також змiну економiчних умов, пов’язаних з виконанням
зобов’язань за кредитами. Iнформацiя стосовно класифiкацiї кредитних операцiй та рiвня формування

резервiв вiдображає оцiнку якостi кредитного портфеля управлiнським персоналом Банку, яка здiйснена на
пiдставi внутрiшнiх положень Банку. Вiдстрочене податкове зобов’язання Вiдстрочене податкове

зобов’язання збiльшить суму податкового зобов’язання, що пiдлягатиме сплатi в наступних перiодах. Для
розрахунку впливу тимчасової рiзницi на зобов’язання з податку на прибуток на звiтну дату банк аналiзує всi

операцiї, якi приводять до виникнення тимчасової рiзницi мiж балансовою i податковою базами
зобов’язання, обраховує вiдстроченi податковi зобов’язання та вiдстроченi податковi активи, визначивши

податковий ефект сукупної тимчасової рiзницi, що пiдлягає оподаткуванню, застосовуючи ставку податку на
прибуток. Безперервна дiяльнiсть Керiвництво Банку оцiнило можливостi Банку продовжувати безперервну
дiяльнiсть в майбутньому. Керiвництву Банку невiдомо про будь-якi невизначеностi, що можуть поставити

пiд сумнiв можливiсть продовжувати безперервну дiяльнiсть. Складання звiтностi продовжується з
урахуванням принципу безперервної дiяльностi. Вплив гiперiнфляцiї Банк розглядає необхiднiсть

застосування МСБО 29 "Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї" тiльки в тому разi, коли судження
керiвництва доводять, що його застосування покращить якiсть та кориснiсть фiнансової iнформацiї. Для

цього, мають бути дотриманi показники, включаючи, але не обмежуючи, наступнi: основна маса населення
вiддає перевагу збереження своїх цiнностей у формi немонетарних активiв або у вiдносно стабiльнiй

iноземнiй валютi; основна маса населення розглядає грошовi суми не в нацiональнiй грошовiй одиницi, а в
вiдносно стабiльнiй iноземнiй валютi; цiни визначаються в вiдносно стабiльнiй iноземнiй валютi; продаж та
придбання в кредит здiйснюються за цiнами, якi компенсують очiкувану втрату купiвельної спроможностi

протягом строку кредиту; вiдсотковi ставки, заробiтна плата та цiни iндексуються з огляду за iндекс цiн. На
думку Банку, сукупнiсть цих чинникiв не мала мiсце у звiтному роцi, та з огляду на вiдносну стабiлiзацiю

економiчної ситуацiї в Українi у 2016 роцi та очiкування збереження зазначеної тенденцiї у наступних
перiодах, застосування перерахунку звiтностi вiдповiдно до положень МСБО 29 "Фiнансова звiтнiсть в

умовах гiперiнфляцiї" не потрiбно.

5 Примiтка 5. Новi та переглянутi стандарти, якi не набрали чинностi Були опублiкованi наступнi окремi новi
стандарти та тлумачення, що будуть обов’язковими для застосування Банком у звiтних перiодах, що

починаються з 1 сiчня 2017 року або пiсля цiєї дати. Банк не застосовував цi стандарти та тлумачення до
початку їх обов’язкового застосування. МСФЗ 9 «Фiнансовi iнструменти» У липнi 2014 Рада з МСФЗ

випустила остаточну редакцiю МСФЗ (IFRS) 9 «Фiнансовi iнструменти», яка вiдображає результати всiх
етапiв проекту за фiнансовими iнструментами i замiнює МСФЗ 39 «Фiнансовi iнструменти: визнання та

оцiнка» i всi попереднi редакцiї. Стандарт вводить новi вимоги щодо класифiкацiї та оцiнки, знецiнення та
облiку хеджування. МСФЗ 9 набуває чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 або
пiсля цiєї дати, при цьому допускається дострокове застосування. Стандарт застосовується ретроспективно,

але надання порiвняльної iнформацiї не є обов'язковим. Вплив МСФЗ 9 на класифiкацiю та оцiнку
фiнансових активiв та фiнансових зобов'язань Банку наразi оцiнюється, Банк розробляє план дiй та заходiв
щодо впровадження МСФЗ 9. МСФЗ 15 «Виручка за договорами з клiєнтами» МСФЗ 15 був випущений в

травнi 2014 р. i передбачає нову модель, що включає п'ять етапiв, яка буде застосовуватися щодо виручки за
договорами з клiєнтами. Згiдно МСФЗ 15 виручка визнається за сумою, яка вiдображає вiдшкодування,
право на яке суб’єкт господарювання очiкує отримати в обмiн на передачу товарiв або послуг клiєнту.
Принципи МСФЗ 15 передбачають бiльш структурований пiдхiд до оцiнки i визнання виручки. Новий

стандарт по виручцi застосовується щодо всiх органiзацiй i замiнить всi дiючi вимоги до визнання виручки
згiдно з МСФЗ. Даний стандарт не застосовується щодо виручки по договорам страхування, що пiдпадають в

сферу застосування МСФЗ 4 «Договори страхування», по договорам оренди, що пiдпадають в сферу
застосування МСБО 17 «Оренда», а також виручки, що виникає по вiдношенню до фiнансових iнструментiв

та iнших договiрних прав та обов’язкiв, що пiдпадають в сферу дiяльностi МСФЗ 9 «фiнансовi
iнструменти». Стандарт застосовується до рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 або пiсля



цiєї дати, ретроспективно в повному обсязi або з використанням модифiкованого ретроспективного пiдходу,
при цьому допускається дострокове застосування. В даний час Банк оцiнює вплив МСФЗ 15 i планує
застосувати новий стандарт на вiдповiдну дату набрання чинностi. МСФЗ 16 «Оренда» МСФЗ 16 був

випущений в сiчнi 2016 року i застосовується до рiчних звiтних перiодiв, якi починаються 1 сiчня 2019 або
пiсля цiєї дати. Дозволяється застосування до цiєї дати, якщо МСФЗ 15 «Виручка за договорами з клiєнтами»
також застосовується. МСФЗ 16 замiнює МСБО 17 «Оренда» i пов'язане з ним керiвництво по застосуванню.
МСФЗ 16 встановлює принципи для визнання, оцiнки, подання та розкриття оренди, з метою забезпечення

того, щоб орендарi та орендодавцi надавали вiдповiдну iнформацiю, яка достовiрно представляє цi операцiї.
МСФЗ 16 застосовує модель, яка базується на наявностi контролю з метою iдентифiкацiї оренди,

розрiзняючи операцiї з оренди або договори з надання послуг виходячи з того, чи контролюється актив
орендарем. Запроваджуються суттєвi змiни в бухгалтерському облiку в орендаря, - зникає рiзниця мiж

операцiйною i фiнансовою орендою, в той же час по вiдношенню до всiх договорiв оренди визнаються як
активи, так i зобов'язання (однак iснують виключення, якi стосуються короткострокової оренди та оренди

активiв з низькою вартiстю). На противагу цьому, стандарт не мiстить iстотних змiн у бухгалтерському
облiку в орендодавцiв. В даний час Банк почав оцiнювати вплив МСФЗ 16 i планує його застосувати на

вiдповiдну дату набрання чинностi. Поправки до МСБО (IAS) 7 «Iнiцiатива в сферi розкриття iнформацiї»
Поправки до МСБО (IAS) 7 «Звiт про рух грошових коштiв» є частиною iнiцiативи Ради з МСФЗ в сферi

розкриття iнформацiї i вимагають, щоб суб’єкт господарювання розкривав iнформацiю, що дозволяє
користувачам фiнансової звiтностi оцiнити змiни в зобов'язаннях, обумовлених фiнансовою дiяльнiстю,

включаючи як змiни, зумовленi грошовими потоками, так i змiни не обумовленi ними. При першому
застосуваннi даних поправок органiзацiї не зобов'язанi надавати порiвняльну iнформацiю за попереднi

перiоди. Данi поправки вступають в силу для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2017 року або пiсля
цiєї дати. Допускається застосування до цiєї дати. Застосування даних поправок потребує вiд Банку

розкриття додаткової iнформацiї. Поправки до МСБО (IAS) 12 «Визнання вiдстрочених податкових активiв
щодо нереалiзованих збиткiв» Згiдно iз поправками, суб’єкт господарювання повинен враховувати, чи

обмежує податкове законодавство джерела оподатковуваного прибутку проти яких вiн може робити
вирахування в разi вiдновлення такої тимчасовою рiзницi. Крiм того, поправки мiстять вказiвки щодо того,
як суб’єкт господарювання повинен визначати майбутнiй оподаткований прибуток, i описують обставини,

при яких оподатковуваний прибуток може передбачати вiдшкодування деяких активiв в сумi, що перевищує
їх балансову вартiсть. Органiзацiї повиннi застосовувати данi поправки ретроспективно. Однак при

первинному застосуваннi поправок змiна власного капiталу на початок самого раннього порiвняльного
перiоду може бути визнано в складi нерозподiленого прибутку на початок перiоду (або в складi iншого

компонента власного капiталу, вiдповiдно) без рознесення змiни мiж нерозподiленим прибутком та iншими
компонентами власного капiталу на початок перiоду. Органiзацiї, якi застосовують дане звiльнення, повиннi
розкрити цей факт. Данi поправки вступають в силу для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2017 року

або пiсля цiєї дати. Допускається застосування до цiєї дати. Якщо суб’єкт господарювання застосує данi
поправки до бiльш раннього перiоду, вiн повинен розкрити цей факт. Очiкується, що данi поправки не
вплинуть на фiнансову звiтнiсть Банку. Поправки до МСФЗ (IFRS) 2 «Класифiкацiя i оцiнка операцiй з

виплат на основi акцiй» Рада з МСБО випустила поправки до МСФЗ (IFRS) 2 «Платiж на основi акцiй», в
яких розглядаються три основних аспекти: вплив умов набуття прав на оцiнку операцiї з виплатами на

основi акцiй з розрахунками грошовими коштами; класифiкацiя операцiї, платiж за якою здiйснюється на
основi акцiй, з можливiстю проведення залiку для зобов'язань з податку, утримуваного з об’єкта

оподаткування; облiк модифiкацiї строкiв та умов операцiї, платiж за якою здiйснюється на основi акцiй, в
результатi якого операцiя перестає класифiкуватися як операцiя з розрахунками грошовими коштами i

починає класифiкуватися як операцiя з розрахунками iнструментами власного капiталу. При прийняттi даних
поправок суб’єкти господарювання не зобов'язанi здiйснювати перерахунок за попереднi перiоди, проте

допускається ретроспективне застосування за умови застосування поправок щодо всiх трьох аспектiв i при
дотриманнi iнших критерiїв. Поправки набувають чинностi для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня
2018 року або пiсля цiєї дати. Допускається застосування до цiєї дати. Очiкується, що данi поправки не

вплинуть на фiнансову звiтнiсть Банку. Щорiчнi удосконалення 2014-2016 Документ включає в себе наступнi
поправки: МСФЗ 1 Перше застосування МСФЗ МСФЗ 1 був змiнений з метою видалення короткострокових

виключень, що стосуються МСФЗ 7 «Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї», МСБО 19 «Виплати
працiвникам» та МСФЗ 10 «Консолiдована фiнансова звiтнiсть». Цi пом’якшення у застосуваннi МСФЗ
бiльше не використовуються i були доступнi для суб’єктiв господарювання за перiоди звiтностi, якi вже

минули. Це щорiчне удосконалення застосовується до звiтних перiодiв, якi починаються 1 сiчня 2018 року
або пiсля цiєї дати. МСФЗ 12 Розкриття iнформацiї про частки участi в iнших суб'єктах господарювання

Поправки були внесенi для уточнення сфери застосування МСФЗ 12 щодо часток участi в суб’єктах
господарювання в рамках застосування МСФЗ 5 «Необоротнi активи, утримуванi для продажу, та припинена



дiяльнiсть». Зокрема, вони уточнюють, що суб’єкти господарювання не звiльняються вiд усiх вимог до
розкриття iнформацiї, якi наведенi в МСФЗ 12, коли такi суб'єкти були класифiкованi як призначенi для

продажу або як припинена дiяльнiсть. Стандарт з поправками прояснив, що лише тi вимоги до розкриття
iнформацiї, якi викладенi в пунктах B10 - 16, не повиннi бути застосованi для суб’єктiв господарювання, якi

розглядаються в межах МСФЗ 5. Це щорiчне удосконалення застосовується ретроспективно до звiтних
перiодiв, якi починаються 1 сiчня 2017 року або пiсля цiєї дати. Перехiднi звiльнення не передбаченi. МСБО

28 Iнвестицiї в асоцiйованi та спiльнi пiдприємства До МСБО 28 були внесенi змiни, щоб роз'яснити, що
органiзацiя венчурного капiталу або пайовий фонд, траст чи подiбнi суб'єкти господарювання, в тому числi

пов’язанi з iнвестицiями страховi фонди, може обрати щодо iнвестицiї, яка визначається на пiдставi
iнвестицiйного пiдходу, облiк iнвестицiй в спiльнi пiдприємства i асоцiйованi компанiї або за справедливою

вартiстю або за методом участi у капiталi. Поправка також наголошує, що обраний метод для кожної
iнвестицiї повинен бути зроблений при первiсному визнаннi.Це щорiчне удосконалення застосовується
ретроспективно до звiтних перiодiв, якi починаються 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати. Перехiднi

звiльнення не передбаченi. Очiкується, що данi удосконалення не вплинуть на фiнансову звiтнiсть Банку.
Поправки до МСБО 40 Iнвестицiйна нерухомiсть МСБО 40 вимагає щоб нерухомiсть, яка пiдлягає

включенню до складу (або виключенню зi складу) iнвестицiйної нерухомостi, була вiдповiдно включена до
складу (або виключена зi складу) iнвестицiйної нерухомостi тiльки тодi, коли вiдбувається змiна у

використаннi такої нерухомостi. Поправка роз'яснює, що лише сама по собi змiна намiрiв керiвництва щодо
використання нерухомостi не є доказом змiни використання. Це пов’язано з тим, що лише намiри

керiвництва не свiдчать про змiну використання. Таким чином, суб'єкт господарювання повинен забезпечити
наявнiсть пiдтверджувальних дiй для обґрунтування такої змiни. Ця поправка застосовується до звiтних

перiодiв, якi починаються 1 сiчня 2018 року. Банк оцiнює потенцiйний вплив поправки на фiнансову
звiтнiсть. Застосування МСФЗ 9 «Фiнансовi Iнструменти» та МСФЗ 4 «Страховi Контракти» –Поправки до

МСФЗ 4 Поправки передбачають застосування двох варiантiв для суб’єктiв господарювання, якi випускають
договори страхування в рамках сфери застосування МСФЗ 4: • варiант, який дозволяє суб’єктам

господарювання перекласифiковувати з прибутку або збитку до складу iншого сукупного доходу частину
доходiв або витрат, що випливають iз визначених фiнансових активiв ("пiдхiд з перекриттям") i •

опцiональне тимчасове звiльнення вiд застосування МСФЗ 9 для суб'єктiв господарювання, у яких основним
видом дiяльностi є укладення контрактiв в рамках сфери застосування МСФЗ 4 («вiдстрочений пiдхiд»). Цi

поправки застосовуються до звiтних перiодiв, якi починаються 1 сiчня 2018 року. Данi удосконалення не
вплинуть на фiнансову звiтнiсть Банку. КТМФЗ 22 «Операцiї в iноземнiй валютi та отримана наперед

компенсацiя» Тлумачення охоплює операцiї з iноземною валютою, коли суб’єкт господарювання визнає
немонетарний актив або зобов'язання, що випливає зi здiйсненого платежу або отриманої наперед
компенсацiї перед тим, як суб’єкт господарювання визнає вiдповiдний актив, витрату або дохiд.

Iнтерпретацiя не застосовується, коли суб'єкт господарювання оцiнює вiдповiдний актив, витрати або дохiд
при первiсному визнаннi за справедливою вартiстю або за справедливою вартiстю отриманої компенсацiї на
дату iншу, нiж дата первiсного визнання немонетарного активу або зобов’язання. Крiм того, тлумачення не
повинне застосовуватися до податкiв на прибуток, договорiв страхування або договорiв перестрахування.
Дата операцiї, з метою визначення обмiнного курсу, є датою первiсного визнання немонетарного активу у

виглядi отриманої передоплати або вiдстроченого доходу, який вiдображається у зобов’язаннях. При
наявностi декiлькох попереднiх платежiв або надходжень з попередньої оплати, дата операцiї

встановлюється для кожного платежу або вiдповiдного надходження. Iншими словами, вiдповiднi доходи,
витрати або активи не повиннi переоцiнюватися вiдповiдно до змiн валютних курсiв, що вiдбуваються в
перiод мiж датою первiсного визнання отриманої наперед компенсацiї i датою визнання операцiї, до якої

вiдноситься така компенсацiя. КТМФЗ 22 застосовується до звiтних перiодiв, якi починаються 1 сiчня 2018
року, при цьому допускається дострокове застосування. Банк оцiнює потенцiйний вплив поправки на

фiнансову звiтнiсть.

6 Примiтка 6. Грошовi кошти та їх еквiваленти Таблиця 6.1. Грошовi кошти та їх еквiваленти (тис. грн.) Рядок
Назва статтi Звiтний перiод Попереднiй перiод 1 2 3 4 1 Готiвковi кошти 31 968 29 849 2 Кошти в

Нацiональному банку України (крiм обов'язкових резервiв) 7 253 7 129 3 Кореспондентськi рахунки,
депозити та кредити овернайт у банках 16 664 54 525 3.1 України 2 607 190 3.2 iнших країн 14 057 54 335 4

Борговi цiннi папери, емiтованi Нацiональним банком України 37 180 30 025 5 Резерв за коштами,
розмiщеними на коррахунках (164) (1) 6 Усього грошових коштiв та їх еквiвалентiв 92 901 121 527 Рядок 6

таблицi 6.1 вiдповiдає рядку «Грошовi кошти та їх еквiваленти» звiту про фiнансовий стан (Баланс), рядку 1
таблицi 20.1, рядку 1 таблицi 29.5. Протягом 2017 року негрошових iнвестицiйних та фiнансових операцiй не

вiдбувалося. Протягом 2017 року банк здiйснював вкладення до портфелю цiнних паперiв до погашення
виключно в депозитнi сертифiкати Нацiонального банку України. Вiдповiдно до п. 58 Мiжнародного



стандарту бухгалтерського облiку 39 «Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка» резерви не формувались
через вiдсутнiсть об’єктивних свiдчень зменшення корисностi цих фiнансових активiв. Сума нарахованих
вiдсоткiв за депозитними сертифiкатами НБУ станом на кiнець дня 31.12.2017 р. становить 180 тис. грн.

Борговi цiннi папери, емiтованi Нацiональним банком України в звiтi про фiнансовий стан (Баланс) станом
на 31.12.2017 р. вiдображенi в складi грошових коштiв та їх еквiвалентiв, оскiльки вони вiдповiдають

критерiям еквiвалентiв грошових коштiв згiдно з МСБО 7, утримуються для погашення короткострокових
зобов'язань НБУ, але не для iнвестицiйних або яких-небудь iнших цiлей, вiльно конвертуються у вiдомi суми

грошових коштiв i яким притаманний незначний ризик змiни вартостi.

7 Примiтка 7. Кредити та заборгованiсть клiєнтiв Таблиця 7.1. Кредити та заборгованiсть клiєнтiв (тис. грн.)
Рядок Назва статтi Звiтний перiод Попереднiй перiод 1 2 3 4 1 Кредити, наданi юридичним особам 348 803
312 557 2 Кредити, наданi фiзичним особам - пiдприємцям 7 110 3 909 3 Кредити, наданi фiзичним особам

на поточнi потреби 4 556 4 156 4 Резерв пiд знецiнення кредитiв (32 543) (23 047) 5 Усього кредитiв за
мiнусом резервiв 327 926 297 575 Рядок 5 таблицi 7.1 вiдповiдає рядку «Кредити та заборгованiсть клiєнтiв»

звiту про фiнансовий стан (Баланс), рядку 7 «Усього кредитiв за мiнусом резервiв» таблицi 7.7, рядку 2
таблицi 20.1, рядку 2 таблицi 29.5. Рядок 4 таблицi 7.1 вiдповiдає графi 6 рядка 3 «Залишок станом на кiнець
перiоду» таблицi 7.2. На 01.01.2018 р. загальна сума кредитного портфеля становила 360 469 тис.грн., з якої

98,7 % - це кредити, наданi юридичним особам, та 1,3 % - кредити, наданi фiзичним особам. В складi
кредитного портфеля сума нарахованих доходiв з урахуванням дисконту склала 36 505 тис.грн. Частка
кредитiв, наданих фiзичним особам-пiдприємцям, становить 2,0 % вiд загального обсягу кредитного

портфеля. До складу кредитiв, наданих фiзичним особам-пiдприємцям, вiднесено суму заборгованостi СПД
та ФОП (суб’єкти пiдприємницької дiяльностi та фiзичнi особи – пiдприємцi). Таблиця 7.2. Аналiз змiни

резервiв пiд заборгованiсть за кредитами за звiтний перiод (тис. грн.) Ря-док Рух резервiв Кредити, наданi
юридичним особам Кредити, наданi фiзичним особам – пiдприємцям Кредити, наданi фiзичним особам на

поточнi потреби Усього 1 2 3 4 5 6 1 Залишок станом на початок перiоду (22 131) - (916) (23 047) 2
(Збiльшення)/зменшення резерву пiд знецiнення протягом перiоду (8 835) - (661) (9 496) 3 Залишок станом

на кiнець перiоду (30 966) - (1 577) (32 543) Графа 6 рядка 3 таблицi 7.2 вiдповiдає рядку 4 «Резерв пiд
знецiнення кредитiв» таблицi 7.1. Списання кредитiв без попереднього формування резервiв не

здiйснювалось. Повернення ранiше списаних кредитiв не вiдбувалось. Формування резервiв здiйснюється за
активами, якщо балансова вартiсть активiв (наданих кредитiв) перевищує оцiнену суму очiкуваного

вiдшкодування, тобто визнається зменшення їх корисностi. Зменшення корисностi в бухгалтерському облiку
вiдображається шляхом формування спецiальних резервiв за рахунок витрат банку. Таблиця 7.3. Аналiз змiни

резервiв пiд заборгованiсть за кредитами за попереднiй перiод (тис. грн.) Ря-док Рух резервiв Кредити,
наданi юридичним особам Кредити, наданi фiзичним особам – пiдприємцям Кредити, наданi фiзичним

особам на поточнi потреби Усього 1 2 3 4 5 6 1 Залишок станом на початок перiоду (12 754) (1) (2 387) (15
142) 2 (Збiльшення)/зменшення резерву пiд знецiнення протягом перiоду (9 377) 1 1 471 (7 905) 3 Залишок
станом на кiнець перiоду (22 131) - (916) (23 047) Таблиця 7.4. Структура кредитiв за видами економiчної

дiяльностi (тис. грн.) Рядок Вид економiчної дiяльностi Звiтний перiод Попереднiй перiод сума % сума % 1 2
3 4 5 6 1 Операцiї з нерухомим майном, оренда, iнжинiринг та надання послуг 77 768 21,6 50 713 15,8 2

Торгiвля, ремонт автомобiлiв, побутових виробiв та предметiв особистого вжитку 80 794 22,4 61 700 19,3 3
Сiльське господарство, мисливство, лiсове господарство 66 003 18,3 51 028 15,9 4 Виробництво 102 978 28,6

139 457 43,5 5 Фiзичнi особи 4 556 1,3 4 156 1,3 6 Iншi 28 370 7,8 13 568 4,2 7 Усього кредитiв та
заборгованостi клiєнтiв без резервiв 360 469 100% 320 622 100 % Рядок 7 таблицi 7.4 вiдповiдає рядку 3

«Усього кредитiв та заборгованостi клiєнтiв без резервiв» таблицi 7.5. Таблиця 7.5. Iнформацiя про кредити в
розрiзi видiв забезпечення за звiтний перiод (тис. грн.) Рядок Назва статтi Кредити, наданi юридичним
особам Кредити, наданi фiзичним особам – пiдприємцям Кредити, наданi фiзичним особам на поточнi

потреби Усього 1 2 3 4 5 6 1 Незабезпеченi кредити 7 467 - 505 7 972 2 Кредити, забезпеченi 341 336 7 110 4
051 352 497 2.1 грошовими коштами 947 - 120 1 067 2.2 нерухомим майном 224 707 7 070 3 602 235 379 2.2.1
у т. ч. житлового призначення 4 841 3 031 3 602 11 474 2.3 гарантiями i поручительствами 143 - 329 472 2.4

iншими активами 115 539 40 - 115 579 3 Усього кредитiв та заборгованостi клiєнтiв без резервiв 348 803 7 110
4 556 360 469 Таблиця 7.6. Iнформацiя про кредити в розрiзi видiв забезпечення за попереднiй перiод (тис.

грн.) Рядок Назва статтi Кредити, наданi юридичним особам Кредити, наданi фiзичним особам –
пiдприємцям Кредити, наданi фiзичним особам на поточнi потреби Усього 1 2 3 4 5 6 1 Незабезпеченi

кредити 6 437 - 458 6 895 2 Кредити, забезпеченi 306 120 3 908 3 699 313 727 2.1 грошовими коштами 5 049 -
221 5 270 2.2 нерухомим майном 176 447 3 849 3 239 183 535 2.2.1 у т. ч. житлового призначення 33 521 - 3
058 36 579 2.3 гарантiями i поручительствами 5 251 - 239 5 490 2.4 iншими активами 119 373 59 - 119 432 3

Усього кредитiв та заборгованостi клiєнтiв без резервiв 312 557 3 908 4 157 320 622 Таблиця 7.7. Аналiз
кредитної якостi кредитiв за звiтний перiод (тис. грн.) Рядок Назва статтi Кредити, наданi юридичним



особам Кредити, наданi фiзичним особам - пiдприємцям Кредити, наданi фiзичним особам на поточнi
потреби Усього 1 2 3 4 5 6 1 Непростроченi та не знецiненi 116 990 7 110 1 973 126 073 1.1 кредити середнiм

компанiям 64 417 - - 64 417 1.2 кредити малим компанiям 52 573 7 110 - 59 683 1.3 iншi кредити фiзичним
особам - - 1 973 1 973 2 Простроченi, але не знецiненi iз затримкою платежу до 31 дня 75 - - 75 3 Знецiненi
кредити, якi оцiненi на iндивiдуальнiй основi 137 341 - 1 450 138 791 3.1 iз затримкою платежу до 31 дня 1

939 - 10 1 949 1 2 3 4 5 6 3.2 iз затримкою платежу вiд 32 до 92 днiв 305 - 22 327 3.3 iз затримкою платежу вiд
93 до 183 днiв 555 - 29 584 3.4 iз затримкою платежу вiд 184 до 365 (366) днiв 908 - 59 967 3.5 iз затримкою
платежу бiльше нiж 366 (367) днiв 133 634 - 1 330 134 964 4 Iншi кредити 94 397 - 1 133 95 530 5 Загальна

сума кредитiв до вирахування резервiв 348 803 7 110 4 556 360 469 6 Резерв пiд знецiнення за кредитами (30
966) - (1 577) (32 543) 7 Усього кредитiв за мiнусом резервiв 317 837 7 110 2 979 327 926 Рядок 7 таблицi 7.7
вiдповiдає рядку «Кредити та заборгованiсть клiєнтiв» звiту про фiнансовий стан (Баланс), рядку 5 таблицi

7.1, рядку 2 таблицi 20.1, рядку 2 таблицi 29.5. Станом на кiнець дня 31.12.2017 р. непростроченi та не
знецiненi кредити становили 35 % в загальнiй сумi кредитного портфелю. Таблиця 7.8. Аналiз кредитної
якостi кредитiв за попереднiй перiод (тис. грн.) Рядок Назва статтi Кредити, наданi юридичним особам
Кредити, наданi фiзичним особам - пiдприємцям Кредити, наданi фiзичним особам на поточнi потреби

Усього 1 2 3 4 5 6 1 Непростроченi та не знецiненi 93 124 3 849 2 145 99 118 1.1 кредити середнiм компанiям
48 469 - - 48 469 1.2 кредити малим компанiям 44 655 3 849 - 48 504 1.3 iншi кредити фiзичним особам - - 2
145 2 145 2 Знецiненi кредити, якi оцiненi на iндивiдуальнiй основi 93 745 - 1 331 95 076 2.1 iз затримкою
платежу до 31 дня 149 - 10 159 2.2 iз затримкою платежу вiд 32 до 92 днiв 322 - 20 342 2.3 iз затримкою

платежу вiд 93 до 183 днiв 492 - 30 522 2.4 iз затримкою платежу вiд 184 до 365 (366) днiв 980 - 59 1 039 2.5
iз затримкою платежу бiльше нiж 366 (367) днiв 91 802 - 1 212 93 014 3 Iншi кредити 125 688 60 680 126 428

4 Загальна сума кредитiв до вирахування резервiв 312 557 3 909 4 156 320 622 5 Резерв пiд знецiнення за
кредитами (22 131) - (916) (23 047) 6 Усього кредитiв за мiнусом резервiв 290 426 3 909 3 240 297 575

Таблиця 7.9. Вплив вартостi застави на якiсть кредиту на звiтну дату (тис. грн.) Рядок Назва статтi Балансова
вартiсть кредитiв Очiкуванi грошовi потоки вiд реалiзацiї заставленого забезпечення Вплив застави 1 2 3 4 5
= 3 - 4 1 Кредити, наданi юридичним особам 317 837 573 029 (255 192) 2 Кредити, наданi фiзичним особам -
пiдприємцям 7 109 20 027 (12 918) 3 Кредити, наданi фiзичним особам на поточнi потреби 2 980 7 091 (4 111)

4 Усього кредитiв 327 926 600 147 (272 221) Графа 3 рядка 4 таблицi 7.9 вiдповiдає рядку 5 таблицi 7.1
«Усього кредитiв за мiнусом резервiв». При визначеннi вартостi застави застосовувались такi методичнi

пiдходи, як порiвняльний, дохiдний, витратний згiдно Нацiонального стандарту №1 “Загальнi засади оцiнки
майна i майнових прав”, затвердженого Постановою КМ України вiд 10.09.2003р. №1440. Вид забезпечення

Методичний пiдхiд Короткий опис Нерухоме майно житлового призначення Порiвняльний Пiдбирались
об’єкти порiвняння, якi максимально подiбнi до об’єкта оцiнки за основними характеристиками,

застосовувались поправочнi коефiцiєнти до об’єктiв порiвняння. Iнше нерухоме майно Порiвняльний
Пiдбирались об’єкти порiвняння, якi максимально подiбнi до об’єкта оцiнки за основними

характеристиками, застосовувались поправочнi коефiцiєнти до об’єктiв порiвняння. Дохiдний Визначався
потенцiйний валовий дохiд вiд використання нерухомостi, мiнус витрати на утримання нерухомостi,

визначався чистий операцiйний дохiд, розраховувалась ставка капiталiзацiї для нерухомостi, визначалась
вартiсть нерухомостi. Витратний Цей методичний пiдхiд використовувався переважно для визначення

ринкової вартостi спецiалiзованої нерухомостi. Визначалась вартiсть одиницi об’єму нерухомостi вiдповiдно
до збiрникiв УПВВ, визначалась вартiсть об’єкта оцiнки в цiнах 1969 р., визначалась вартiсть нерухомостi з
урахуванням iнтегрального iндексу збiльшення вартостi будiвництва до моменту оцiнки та з урахуванням

фiзичного зносу. Грошовi депозити Дохiдний Майновi права на грошовi депозити оцiнювались за допомогою
дохiдного методичного пiдходу. Iнше майно. Товари в обiгу. Порiвняльний Пiдбирались об’єкти порiвняння,

якi максимально подiбнi до об’єкта оцiнки за основними характеристиками товару, визначалась ринкова
вартiсть товару з урахуванням поправочних коефiцiєнтiв, якi враховують вiдмiнностi мiж об’єктом
порiвняння i об’єктом оцiнки. Витратний На пiдставi даних про первiсну вартiсть, або ж фактичної

калькуляцiї витрат на виготовлення товару, з урахуванням фiзичного, функцiонального та економiчного видiв
зносу визначалась ринкова вартiсть майна. Iнше майно. Транспортнi засоби. Порiвняльний Пiдбирались

об’єкти порiвняння, якi максимально подiбнi до об’єкта оцiнки за основними характеристиками, визначалась
ринкова вартiсть товару з урахуванням поправочних коефiцiєнтiв, якi враховують вiдмiнностi в показниках

пробiгу, комплектностi, технiчних параметрах мiж об’єктом порiвняння i об’єктом оцiнки. Початковою
датою визначення вартостi застави є дата звернення клiєнта до банку з проханням про отримання кредиту. В

подальшому переоцiнка застави проводиться у строки, визначенi п.4.1. Положення "Про порядок
формування та використання банками України резервiв для вiдшкодування можливих втрат за активними

банкiвськими операцiями”, затвердженого постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд
25.01.2012 р. №23. У 2017 роцi фiнансовi та нефiнансовi активи шляхом звернення стягнення на предмет
застави Банком не придбавалися. Таблиця 7.10. Вплив вартостi застави на якiсть кредиту за попереднiй



перiод (тис. грн.) Рядок Назва статтi Балансова вартiсть кредитiв Очiкуванi грошовi потоки вiд реалiзацiї
заставленого забезпечення Вплив застави 1 2 3 4 5 = 3 - 4 1 Кредити, наданi юридичним особам 290 426 522

517 (232 091) 2 Кредити, наданi фiзичним особам - пiдприємцям 3 908 4 801 (893) 3 Iпотечнi кредити
фiзичних осiб - 82 (82) 4 Кредити, наданi фiзичним особам на поточнi потреби 3 241 6 497 (3 256) 5 Усього

кредитiв 297 575 533 897 (236 322) 

8

Примiтка 8. Цiннi папери в портфелi банку на продаж Таблиця 8.1. Цiннi папери в портфелi банку на продаж
(тис. грн.) Ря-док Назва статтi Звiтний перiод Попереднiй перiод 1 2 3 4 1 Акцiї пiдприємств та iншi цiннi

папери з нефiксованим прибутком, справедлива вартiсть яких визначена за розрахунковим методом 2 525 5
056 2 Резерв пiд знецiнення цiнних паперiв у портфелi банку на продаж - (2 085) 3 Усього цiнних паперiв на
продаж за мiнусом резервiв 2 525 2 971 Рядок 3 таблицi 8.1 вiдповiдає рядку «Цiннi папери в портфелi банку
на продаж» звiту про фiнансовий стан (Баланс), рядку 3 таблицi 20.1, рядку 3 таблицi 29.5. Рядок 2 таблицi

8.1 вiдповiдає рядку 3 «Залишок станом на кiнець перiоду» таблицi 8.2. Операцiй з переведення цiнних
паперiв до портфелю на продаж або з портфеля на продаж протягом 2017 року банком не проводилось.

Борговi цiннi папери у портфелi банку на продаж станом на кiнець дня 31 грудня 2017 року вiдсутнi. Цiннi
папери в портфелi банку на продаж, якi є об’єктом операцiй репо, або по яким переданi права на їх продаж,

або по яким переданi права на їх наступну заставу, станом на кiнець дня 31 грудня 2017 року, вiдсутнi.
Таблиця 8.2. Аналiз змiни резерву пiд знецiнення цiнних паперiв у портфелi банку на продаж за попереднiй
перiод (тис. грн.) Рядок Рух резервiв Акцiї та iншi цiннi папери з нефiксованим прибутком Усього 1 2 3 4 1

Залишок станом на початок перiоду (2 085) (2 085) 2 Збiльшення/(зменшення) резерву пiд знецiнення
протягом перiоду 2 085 2 085 3 Залишок станом на кiнець перiоду - - Рядок 3 таблицi 8.2 вiдповiдає рядку 2

«Резерв пiд знецiнення цiнних паперiв у портфелi банку на продаж» таблицi 8.1. Резерв пiд знецiнення
цiнних паперiв у портфелi банку на продаж було перенесено на рахунки 3107 «Переоцiнка акцiй та iнших

цiнних паперiв з нефiксованим прибутком, якi облiковуються за справедливою вартiстю через iнший
сукупний дохiд» вiдповiдно до МСФЗ 9, згiдно з яким оцiночнi резерви пiд очiкуванi кредитнi збитки за

iнструментами капiталу не визнаються.
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Примiтка 9. Iнвестицiйна нерухомiсть Таблиця 9.1. Iнвестицiйна нерухомiсть, оцiнена за методом
справедливої вартостi (тис. грн.) Рядок Назва статтi Звiтний перiод Попереднiй перiод 1 2 3 4 1 Справедлива
вартiсть iнвестицiйної нерухомостi на початок перiоду 19 820 14 270 2 Переведення з категорiї будiвель, що
зайнятi власником 1 137 - 3 Прибутки вiд переоцiнки до справедливої вартостi 6 042 5 550 4 Справедлива
вартiсть iнвестицiйної нерухомостi станом на кiнець перiоду 26 999 19 820 Рядок 4 таблицi 9.1 вiдповiдає

рядку «Iнвестицiйна нерухомiсть» звiту про фiнансовий стан (Баланс), рядку 4 таблицi 20.1, рядку 3 таблицi
33.1. Банк не класифiкує й не облiковує як iнвестицiйну нерухомiсть, частини нерухомостi, утримуванi за

договором про операцiйну оренду. Справедлива вартiсть iнвестицiйної нерухомостi повною мiрою базується
на оцiнцi незалежного оцiнювача – ПрАТ „Антал-Експерт” який має вiдповiдну професiйну квалiфiкацiю

(сертифiкат суб’єкта оцiночної дiяльностi Фонду державного майна України на проведення незалежної
оцiнки вiд 24.03.2017 р. № 248) i досвiд оцiнки аналогiчних об’єктiв на територiї України. Визначення

ринкової вартостi об’єктiв нерухомостi проведено оцiнювачем iз застосуванням дохiдного та порiвняльного
методичних пiдходiв. Амортизацiя та зменшення корисностi iнвестицiйної нерухомостi не визнаються.

Таблиця 9.2. Суми, що визнанi у Звiтi про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд (тис. грн.) Рядок Суми
доходiв i витрат Звiтний перiод Попереднiй перiод 1 2 3 4 1 Дохiд вiд оренди iнвестицiйної нерухомостi 261
202 2 Прямi операцiйнi витрати (витрати на опалення) вiд iнвестицiйної нерухомостi, що генерує дохiд вiд

оренди 56 52 

10 Примiтка 10. Основнi засоби та нематерiальнi активи Таблиця 10.1. Основнi засоби та нематерiальнi активи
(тис. грн.) Ря-док Назва статтi Будiвлi, споруди та передавальнi пристрої Машини та обладнання Транспортнi

засоби Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) Iншi основнi засоби Iншi необоротнi матерiальнi активи
Незавершенi капiтальнi вкладення в основнi засоби та нематерiальнi активи Нематерiальнi активи Усього 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 Балансова вартiсть на початок попереднього перiоду 106 551 2 088 523 806 8 291 19 190
110 476 1.1 первiсна (переоцiнена) вартiсть 106 728 7 944 1 547 1 821 220 1 634 19 1 884 121 797 1.2 знос на
початок попереднього перiоду (177) (5 856) (1 024) (1 015) (212) (1 343) - (1 694) (11 321) 2 Надходження - 1

001 - 118 - 767 - 101 1 987 3 Капiтальнi iнвестицiї на добудову основних засобiв та вдосконалення
нематерiальних активiв 46 7 - 1 7 24 504 47 636 4 Вибуття - - (1) - - - (506) (1) (508) 4.1 первiсної вартостi -

(43) (34) (1) - (12) (506) (31) (627) 4.2 зносу - 43 33 1 - 12 - 30 119 5 Амортизацiйнi вiдрахування (2 125) (587)
(139) (239) (2) (783) - (79) (3 954) 6 Переоцiнка (7 684) - - - - - - - (7 684) 6.1 первiсної вартостi (9 791) - - - - - -

- (9 791) 6.2 зносу 2 107 - - - - - - - 2 107 7 Балансова вартiсть на кiнець попереднього перiоду (на початок
звiтного перiоду) 96 788 2 509 383 686 13 299 17 258 100 953 7.1 первiсна (переоцiнена) вартiсть 96 983 8 909
1 513 1 939 227 2 413 17 2 001 114 002 7.2 знос на кiнець попереднього перiоду (на початок звiтного перiоду)



(195) (6 400) (1 130) (1 253) (214) (2 114) - (1 743) (13 049) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 8 Надходження - 199 - 395 10
224 - 130 958 9 Капiтальнi iнвестицiї на добудову основних засобiв та вдосконалення нематерiальних активiв

39 70 - 2 - 36 947 38 1 132 10 Вибуття (1 137) (1) - - - (52) (76) - (1 266) 10.1 первiсної вартостi (1 144) (322)
(102) (8) (7) (101) (76) (40) (1 800) 10.2 зносу 7 321 102 8 7 49 - 40 534 11 Амортизацiйнi вiдрахування (2 093)

(696) (139) (277) (5) (240) - (115) (3 565) 12 Переоцiнка (7 279) - - - - - - - (7 279) 12.1 первiсної вартостi (8
720) - - - - - - - (8 720) 12.2 зносу 1 441 - - - - - - - 1 441 13 Балансова вартiсть на кiнець звiтного перiоду 86

318 2 081 244 806 18 267 888 311 90 933 13.1 первiсна (переоцiнена) вартiсть 87 158 8 856 1 411 2 328 230 2
572 888 2 129 105 572 13.2 знос на кiнець звiтного перiоду (840) (6 775) (1 167) (1 522) (212) (2 305) - (1 818)

(14 639) Рядок 13 Таблицi 10.1 вiдповiдає рядку «Основнi засоби та нематерiальнi активи» звiту про
фiнансовий стан (Баланс). Станом на кiнець дня 31 грудня 2017 року в банку немає основних засобiв,

стосовно яких є передбаченi законодавством обмеження щодо володiння, користування та розпорядження.
Основнi засоби, оформленi у заставу, станом на кiнець дня 31 грудня звiтного року складають 742 тис.грн.

Основнi засоби, що тимчасово не використовуються (консервацiя, реконструкцiя тощо) станом на кiнець дня
31 грудня 2017 року вiдсутнi. Вилучених з експлуатацiї на продаж основних засобiв немає. Первiсна вартiсть

повнiстю амортизованих основних засобiв станом на кiнець дня 31 грудня 2017 року становить 9 224
тис.грн. Нематерiальних активiв, щодо яких є обмеження права власностi немає. Нематерiальнi активи
протягом звiтного року не створювалися. В результатi переоцiнки нерухомостi, що є власнiстю банку,

вiдбулося зменшення власного капiталу на суму 5 968 тис. грн.
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Примiтка 11. Iншi фiнансовi активи Таблиця 11.1. Iншi фiнансовi активи (тис. грн.) Рядок Назва статтi При-
мiтки Звiтний перiод Попереднiй перiод 1 2 3 4 5 1 Дебiторська заборгованiсть за операцiями з платiжними

картками 2 192 5 218 2 Iншi фiнансовi активи, у т.ч. 7 941 8 163 2.1 Страховий фонд для здiйснення операцiй
в НСМЕП 100 20 2.2 Iншi нарахованi доходи за РКО та послуги банку 106 95 2.3 Дебiторська заборгованiсть

за грошовими переказами - 544 2.4 Прострочена дебiторська заборгованiсть за операцiями з банками, що
лiквiдуються 7 735 7 332 2.5 Iнша дебiторська заборгованiсть - 172 3 Резерв пiд знецiнення iнших

фiнансових активiв (7 752) (7 518) 4 Усього iнших фiнансових активiв за мiнусом резервiв 2 381 5 863 Рядок
4 таблицi 11.1 вiдповiдає рядку «Iншi фiнансовi активи» звiту про фiнансовий стан (Баланс), рядку 7 таблицi
20.1, рядку 4 таблицi 29.5, рядку 4 таблицi 29.9. Рядок 3 таблицi 11.1 вiдповiдає рядку 3 «Залишок станом на
кiнець перiоду» таблицi 11.2. Таблиця 11.2 Аналiз змiни резерву пiд знецiнення iнших фiнансових активiв за

звiтний перiод (тис. грн.) Рядок Рух резервiв Iншi фiнансовi активи Усього 1 2 3 4 1 Залишок станом на
початок перiоду (7 518) (7 518) 2 (Збiльшення)/зменшення резерву пiд знецiнення протягом перiоду (234)

(234) 3 Залишок станом на кiнець перiоду (7 752) (7 752) Рядок 3 таблицi 11.2 вiдповiдає рядку «Резерв пiд
знецiнення iнших фiнансових активiв» таблицi 11.1. Таблиця 11.3. Аналiз змiни резерву пiд знецiнення

iнших фiнансових активiв за попереднiй перiод (тис. грн.) Рядок Рух резервiв Iншi фiнансовi активи Усього 1
2 3 4 1 Залишок станом на початок перiоду (50) (50) 2 (Збiльшення)/зменшення резерву пiд знецiнення

протягом перiоду (7 486) (7 486) 3 Списання безнадiйної заборгованостi 18 18 4 Залишок станом на кiнець
перiоду (7 518) (7 518) Таблиця 11.4. Аналiз кредитної якостi iнших фiнансових активiв за звiтний перiод

(тис. грн.) Рядок Назва статтi Дебiторська заборгованiсть за операцiями з платiжними картками Дебiторська
заборгованiсть за нарахованими доходами Iншi фiнансовi активи Усього 1 2 3 4 5 6 1 Непрострочена та

незнецiнена заборгованiсть 2 192 77 100 2 369 2 Прострочена, але незнецiнена заборгованiсть iз затримкою
платежу до 31 дня - 12 - 12 3 Заборгованiсть знецiнена на iндивiдуальнiй основi iз затримкою платежу - 17 7

735 7 752 3.1 вiд 32 до 92 днiв - 2 - 2 3.2 вiд 184 до 365 (366) днiв - 8 - 8 3.3 бiльше нiж 366 (367) днiв - 7 7
735 7 742 4 Усього iнших фiнансових активiв до вирахування резерву 2 192 106 7 835 10 133 5 Резерв пiд

знецiнення iнших фiнансових активiв - (17 ) (7 735 ) (7 752 ) 6 Усього iнших фiнансових активiв за мiнусом
резерву 2 192 89 100 2 381 Графа 6 рядка 5 таблицi 11.4 вiдповiдає рядку 3 «Залишок станом на кiнець
перiоду» таблицi 11.2. Графа 6 рядка 6 таблицi 11.4 вiдповiдає рядку «Iншi фiнансовi активи» звiту про

фiнансовий стан (Баланс), рядку 7 таблицi 20.1, рядку 4 таблицi 29.5, рядку 4 таблицi 29.9. Таблиця 11.5.
Аналiз кредитної якостi iнших фiнансових активiв за попереднiй перiод (тис. грн.) Рядок Назва статтi

Дебiторська заборгованiсть за операцiями з платiжними картками Дебiторська заборгованiсть за
нарахованими доходами Iншi фiнансовi активи Усього 1 2 3 4 5 6 1 Непрострочена та незнецiнена

заборгованiсть 5 218 87 564 5 869 2 Заборгованiсть знецiнена на iндивiдуальнiй основi iз затримкою платежу
- 8 7 504 7 512 2.1 до 31 дня - 1 - 1 2.2 вiд 32 до 92 днiв - 1 - 1 2.3 вiд 93 до 183 днiв - - 172 172 2.4 вiд 184 до
365 (366) днiв - 1 411 412 2.5 бiльше нiж 366 (367) днiв - 5 6 921 6 926 3 Усього iнших фiнансових активiв до
вирахування резерву 5 218 95 8 068 13 381 4 Резерв пiд знецiнення iнших фiнансових активiв - (15) (7 503) (7

518) 5 Усього iнших фiнансових активiв за мiнусом резерву 5 218 80 565 5 863 

12 Примiтка 12. Iншi активи Таблиця 12.1. Iншi активи (тис. грн.) Рядок Назва статтi Звiтний перiод Попереднiй
перiод 1 2 3 4 1 Дебiторська заборгованiсть з придбання активiв 45 749 2 Передоплата за послуги 523 873 3
Майно, що перейшло у власнiсть банку як заставодержателя 537 537 4 Iншi активи, у т.ч.: 2 433 1 995 4.1



ТМЦ 2 122 1 770 4.2 Дебiторська заборгованiсть за податками та обов’язковими платежами (крiм податку на
прибуток) 246 162 4.3 Iншi активи 65 63 5 Резерв пiд iншi активи (117) (155) 6 Усього iнших активiв за

мiнусом резервiв 3 421 3 999 Рядок 6 таблицi 12.1 вiдповiдає рядку «Iншi активи» звiту про фiнансовий стан
(Баланс), рядку 8 таблицi 20.1. Рядок 5 таблицi 12.1 вiдповiдає рядку 3 «Залишок станом на кiнець перiоду»

таблицi 12.2. Протягом 2017 року не було випадкiв переходу майна, що було в забезпеченнi, у власнiсть
банку. Таблиця 12.2. Аналiз змiни резерву пiд знецiнення iнших активiв (тис. грн.) Рядок Рух резервiв

Дебiторська заборгованiсть з придбання активiв Передоплата за послуги Iншi активи Всього 1 2 3 4 5 6 1
Залишок станом на початок перiоду (136) (6) (13) (155) 2 Зменшення/(збiльшення) резерву пiд знецiнення
протягом перiоду 136 6 (104) 38 3 Залишок станом на кiнець перiоду - - (117) (117) Графа 6 рядка 3 таблицi

12.2 вiдповiдає рядку 5 «Резерв пiд iншi активи» таблицi 12.1.
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Примiтка 13. Кошти клiєнтiв Таблиця 13.1. Кошти клiєнтiв (тис. грн.) Рядок Назва статтi Звiтний перiод
Попереднiй перiод 1 2 3 4 1 Державнi та громадськi органiзацiї 11 608 8 407 1.1 поточнi рахунки 4 120 1 687

1.2 строковi кошти 7 488 6 720 2 Юридичнi особи 92 577 138 982 2.1 поточнi рахунки 69 364 90 920 2.2
строковi кошти 23 213 48 062 3 Фiзичнi особи 220 744 200 133 3.1 поточнi рахунки 94 788 56 733 3.2 строковi

кошти 125 956 143 400 4 Усього коштiв клiєнтiв 324 929 347 522 Рядок 4 таблицi 13.1 вiдповiдає рядку
«Кошти клiєнтiв» звiту про фiнансовий стан (Баланс), рядку 10 таблицi 20.1, рядку 6 таблицi 29.5, рядку 1

таблицi 29.7, рядку 6 таблицi 29.9. Таблиця 13.2. Розподiл коштiв клiєнтiв за видами економiчної дiяльностi
(тис. грн.) Рядок Вид економiчної дiяльностi Звiтний перiод Попереднiй перiод сума % сума % 1 2 3 4 5 6 1

Виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води 1 643 0,6 9 466 2,7 2 Операцiї з нерухомим
майном, оренда, iнжинiринг та надання послуг 27 241 8,4 20 418 5,9 3 Торгiвля, ремонт автомобiлiв,
побутових виробiв та предметiв особистого вжитку 21 549 6,6 38 733 11,1 4 Сiльське господарство,

мисливство, лiсове господарство 14 660 4,5 14 905 4,3 5 Фiзичнi особи 220 744 67,9 200 133 57,6 6 Переробна
промисловiсть 20 358 6,3 32 568 9,4 7 Фiнансова та страхова дiяльнiсть 3 595 1,1 8 929 2,6 8 Тимчасове

розмiщування й органiзацiя харчування 1 796 0,6 2 342 0,7 9 Професiйна, наукова та технiчна дiяльнiсть 3
651 1,1 7 460 2,1 10 Надання iнших видiв послуг 434 0,1 2 857 0,8 11 Будiвництво 6 573 2,0 8 208 2,4 12 Iншi

2 685 0,8 1 503 0,4 13 Усього коштiв клiєнтiв 324 929 100% 347 522 100 % Балансова вартiсть залучених
коштiв, якi є забезпеченням за кредитними операцiями, становить 5 627 тис. грн., в т.ч.: - як забезпечення за

кредитними операцiями – 5 430,8 тис.грн.; - як забезпечення за наданими гарантiями – 196,2 тис.грн.
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Примiтка 14. Фiнансовi зобов'язання, що облiковуються за справедливою вартiстю через прибуток або
збиток Таблиця 14.1. Фiнансовi зобов’язання, що облiковуються за справедливою вартiстю через прибуток

або збиток (тис.грн.) Рядок Назва статтi Звiтний перiод Попереднiй перiод 1 2 3 4 1 Iншi фiнансовi
зобов’язання, що облiковуються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток пiд час первiсного

визнання: - 4 2 Усього - 4
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Примiтка 15. Iншi фiнансовi зобов'язання Таблиця 15.1. Iншi фiнансовi зобов'язання (тис. грн.) Рядок Назва
статтi Звiтний перiод Попереднiй перiод 1 2 3 4 1 Кредиторська заборгованiсть за цiнними паперами 28 - 2

Кредиторська заборгованiсть за операцiями з платiжними картками 37 83 3 Дивiденди до сплати 3 4 4
Кредиторська заборгованiсть за операцiями з банками 13 13 5 Кредиторська заборгованiсть за операцiями з
клiєнтами 156 104 6 Кредиторська заборгованiсть за зборами до Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб

390 348 7 Усього iнших фiнансових зобов'язань 627 552 Рядок 7 таблицi 15.1 вiдповiдає рядку «Iншi
фiнансовi зобов’язання» звiту про фiнансовий стан (Баланс), рядку 14 таблицi 20.1, рядку 7 таблицi 29.5,

рядку 3 таблицi 29.7, рядку 7 таблицi 29.9. 
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Примiтка 16. Iншi зобов'язання Таблиця 16.1. Iншi зобов'язання (тис. грн.) Рядок Назва статтi Звiтний перiод
Попереднiй перiод 1 2 3 4 1 Кредиторська заборгованiсть за податками та зборами, крiм податку на прибуток
388 532 2 Кредиторська заборгованiсть за розрахунками з працiвниками банку 995 739 3 Доходи майбутнiх

перiодiв 125 158 4 Iнша заборгованiсть 131 639 4.1 Кредиторська заборгованiсть за отриманi послуги 100 619
4.2 Передоплата за послуги банку як депозитарної установи 31 20 5 Усього 1 639 2 068 Рядок 5 таблицi 16.1

вiдповiдає рядку «Iншi зобов’язання» звiту про фiнансовий стан (Баланс), рядку 15 таблицi 20.1. 

17 Примiтка 17. Субординований борг (тис.грн.) Рядок Назва статтi Звiтний перiод Попереднiй перiод 1 2 3 4 1
Субординований борг 4 855 4 855 2 Усього 4 855 4 855 Рядок 2 примiтки 17 вiдповiдає рядку

«Субординований борг» звiту про фiнансовий стан (Баланс), рядку 16 таблицi 20.1, рядку 8 таблицi 29.5,
рядку 2 таблицi 29.7, рядку 8 таблицi 29.9. Субординований борг в сумi 4 855 тис. грн. (100% портфеля)

залучений вiд фiзичної особи, має фiксовану процентну ставку 0,1% рiчних, термiн його повернення – 2021
рiк. Вiдповiдно до дiючого законодавства України повернення цих зобов’язань iнвестору у випадку

банкрутства чи лiквiдацiї банку проводиться пiсля погашення претензiй усiх iнших кредиторiв. Станом на
кiнець дня 31 грудня 2017 року сума нарахованих, але не сплачених витрат за субординованим боргом склала



0,3 тис. грн. Простроченi нарахованi витрати на кiнець звiтного перiоду вiдсутнi. 
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Примiтка 18. Статутний капiтал та емiсiйнi рiзницi (емiсiйний дохiд) Таблиця 18.1. Статутний капiтал та
емiсiйнi рiзницi (емiсiйний дохiд) (тис. грн.) Рядок Назва статтi Кiлькiсть акцiй в обiгу (тис. шт.) Простi акцiї
Привiлейованi акцiї Усього 1 2 3 4 5 6 1 Залишок на початок попереднього перiоду (станом на 01.01.2016 р.)

8 030 80 078 222 80 300 2 Випуск нових акцiй 4 000 40 000 - 40 000 3 Залишок на кiнець попереднього
перiоду (залишок на початок звiтного перiоду) (станом на 01.01.2017 р.) 12 030 120 078 222 120 300 4 Внески
за акцiями нового випуску 2 470 24 700 - 24 700 5 Залишок на кiнець звiтного перiоду (станом на кiнець дня
31.12.2017 р.) 14 500 144 778 222 145 000 Рядок 5 таблицi 18.1 вiдповiдає рядку «Статутний капiтал» звiту
про фiнансовий стан (Баланс), рядку 1.1 таблицi 30.1, графi 3 рядка «Залишок на кiнець звiтного перiоду»

Звiту про змiни у власному капiталi (Звiт про власний капiтал). Кiлькiсть акцiй, об'явлених до випуску: 2 470
000 штук простих iменних акцiй. Державна реєстрацiя Статуту Полiкомбанку в новiй редакцiї, пов'язаної зi

збiльшенням статутного капiталу до 145.000.000,00 грн. за рахунок 20-ї емiсiї простих iменних акцiй,
вiдбулась 28.08.2017 р., було здiйснено необхiднi бухгалтерськi проводки щодо збiльшення статутного

капiталу. Кiлькiсть випущених i сплачених акцiй: вiдповiдно до Свiдоцтв про реєстрацiю випускiв акцiй
Полiкомбанку станом на 31.12.2017 всього випущено та повнiстю сплачено простих акцiй у кiлькостi 14 477
800 шт., привiлейованих акцiй у кiлькостi 22 200 шт. Номiнальна вартiсть однiєї простої акцiї складає 10,00
грн., однiєї привiлейованої акцiї – 10,00 грн. Вiдповiдно до Статуту банку: “6.2. Акцiонери Банку - власники

простих iменних акцiй мають такi права: а) участь в управлiннi Банком, а саме, брати участь у Загальних
зборах акцiонерiв i голосувати особисто та через своїх представникiв, обиратись й бути обраними до

Спостережної ради, Ревiзiйної комiсiї та Правлiння Банку; б) отримання дивiдендiв; в) отримання у разi
лiквiдацiї Банку частини його майна або вартостi; г) отримання iнформацiї про господарську дiяльнiсть
Банку; ґ) вiльне розпорядження акцiями, що їм належать, вiдчуження належних їм акцiй без згоди iнших

акцiонерiв та Банку; д) вихiд з Банку внаслiдок вiдчуження усiх належних йому акцiй у будь-який спосiб; е)
використання переважного права на придбання додатково випущених акцiй Банку при приватному

розмiщеннi акцiй. 6.3. Акцiонери Банку - власники привiлейованих iменних акцiй мають права на: а)
обмежену участь в управлiннi Банком, а саме, брати участь у Загальних зборах акцiонерiв i голосувати
особисто та через своїх представникiв тiльки з питань, передбачених п. 6.4 Статуту, обиратись й бути

обраними до Спостережної ради, Ревiзiйної комiсiї та Правлiння Банку; б) отримання дивiдендiв у розмiрi
0,10 гривень (нуль грн. 10 коп.) на одну акцiю один раз на рiк; в) отримання у разi лiквiдацiї Банку

лiквiдацiйної вартостi акцiй у розмiрi 10,00 гривень (десять грн. 00 коп.) на одну акцiю; г) отримання
iнформацiї про господарську дiяльнiсть Банку; ґ) вiльне розпорядження акцiями, що їм належать, вiдчуження

належних їм акцiй без згоди iнших акцiонерiв та Банку; д) вихiд з Банку внаслiдок вiдчуження усiх
належних йому акцiй у будь-який спосiб. 6.4. Акцiонери Банку - власники привiлейованих акцiй мають
право голосу пiд час вирiшення Загальними зборами акцiонерiв таких питань: а) припинення Банку, що

передбачає конвертацiю привiлейованих акцiй у привiлейованi акцiї iншого класу, простi акцiї або iншi цiннi
папери; б) внесення змiн до Статуту, що передбачають обмеження прав акцiонерiв - власникiв

привiлейованих акцiй; в) внесення змiн до Статуту, що передбачають розмiщення привiлейованих акцiй
нового класу, власники яких матимуть перевагу щодо черговостi отримання дивiдендiв чи виплат у разi

лiквiдацiї Банку.”. Протягом 2017 року випуску акцiй за умовами опцiонiв i контрактiв з продажу не було.
Постановою Нацiонального банку України вiд 06.08.2014 р. №464 визначено графiк приведення банками

України розмiру статутного капiталу у вiдповiднiсть до вимог статтi 31 Закону України «Про банки та
банкiвську дiяльнiсть», вiдповiдно до якого розмiр статутного капiталу дiючих банкiв повинен становити не
менше 200 млн.грн. з 11 липня 2017 року. Тому, Спостережною радою Банку (протокол вiд 31.08.2017 р. №
31) було затверджено Програму капiталiзацiї Полiкомбанку на перiод з 19.07.2017 р. по 01.01.2018 р., якою

передбачено збiльшення статутного капiталу банку до 200 млн. грн. до кiнця 2017 року.

19 Примiтка 19. Рух резервiв переоцiнки (компонентiв iншого сукупного доходу) Таблиця 19.1. Рух резервiв
переоцiнки (компонентiв iншого сукупного доходу) (тис. грн.) Рядок Назва статтi При-мiтки Звiтний перiод

Попереднiй перiод 1 2 3 4 5 1 Залишок на початок року 41 450 47 349 2 Переоцiнка цiнних паперiв у
портфелi банку на продаж (446) 1 864 3 Переоцiнка основних засобiв та нематерiальних активiв (7 861) (8

811) 3.1 змiни переоцiнки до справедливої вартостi 10 (7 279) (7 684) 3.2 реалiзований результат переоцiнки,
вiднесений на нерозподiлений прибуток (582) (1 127) 4 Податок на прибуток, пов'язаний iз 1 390 1 048 4.1

змiною резерву переоцiнки цiнних паперiв у портфелi банку на продаж 80 (335) 4.2 змiною резерву
переоцiнки основних засобiв та нематерiальних активiв 1 310 1 383 5 Усього змiни щодо резервiв переоцiнки

(iнший сукупний дохiд) за вирахуванням податку на прибуток (6 917) (5 899) 6 Залишок на кiнець року 34
533 41 450 Рядок 2 таблицi 19.1 вiдповiдає рядку «Переоцiнка цiнних паперiв у портфелi банку на продаж»
Звiту про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд. Рядок 3 таблицi 19.1 вiдповiдає рядку «Переоцiнка

основних засобiв та нематерiальних активiв» Звiту про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд. Рядок 3.1



таблицi 19.1 вiдповiдає рядку 12 «Переоцiнка» таблицi 10.1 примiтки «Основнi засоби та нематерiальнi
активи». Рядок 4.1 таблицi 19.1 вiдповiдає рядку «Податок на прибуток, пов'язаний iз статтями, iншого

сукупного доходу, що буде рекласифiкований у прибуток чи збиток» Звiту про прибутки i збитки та iнший
сукупний дохiд. Рядок 4.2 таблицi 19.1 вiдповiдає рядку «Податок на прибуток, пов’язаний iз статтями

iншого сукупного доходу, що не буде рекласифiкований у прибуток чи збиток» Звiту про прибутки i збитки
та iнший сукупний дохiд. Рядок 5 таблицi 19.1 вiдповiдає рядку «Iнший сукупний дохiд пiсля

оподаткування» Звiту про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд. Рядок 6 таблицi 19.1 вiдповiдає рядку
«Резерви переоцiнки» звiту про фiнансовий стан (Баланс), графi 5 рядка «Залишок на кiнець звiтного

перiоду» Звiту про змiни у власному капiталi (Звiт про власний капiтал).
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Примiтка 20. Аналiз активiв та зобов'язань за строками їх погашення Таблиця 20.1. Аналiз активiв та
зобов'язань за строками їх погашення (тис. грн.) Ря-док Назва статтi При- мiтки Звiтний перiод Попереднiй

перiод менше нiж 12 мiсяцiв бiльше нiж 12 мiсяцiв усього менше нiж 12 мiсяцiв бiльше нiж 12 мiсяцiв усього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 АКТИВИ 1 Грошовi кошти та їх еквiваленти 6 92 901 - 92 901 121 527 - 121 527 2 Кредити та
заборгованiсть клiєнтiв 7 116 438 211 488 327 926 121 845 175 730 297 575 3 Цiннi папери в портфелi банку

на продаж 8 2 525 - 2 525 2 971 - 2 971 4 Iнвестицiйна нерухомiсть 9 - 26 999 26 999 - 19 820 19 820 5
Дебiторська заборгованiсть за поточним податком на прибуток - - - 16 - 16 6 Основнi засоби та нематерiальнi

активи 10 - 90 933 90 933 - 100 953 100 953 7 Iншi фiнансовi активи 11 2 381 - 2 381 5 863 - 5 863 8 Iншi
активи 12 3 420 1 3 421 3 999 - 3 999 9 Усього активiв 217 665 329 421 547 086 256 221 296 503 552 724
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 10 Кошти клiєнтiв 13 311 139 13 790 324 929 339 319 8 203 347 522 11 Вiдстроченi

податковi зобов'язання 599 10 132 10 731 - 12 086 12 086 12 Фiнансовi зобов’язання, що облiковуються за
справедливою вартiстю через прибуток або збиток 14 - - - 4 - 4 13 Зобов’язання щодо поточного податку на
прибуток 18 - 18 - - - 14 Iншi фiнансовi зобов'язання 15 402 225 627 552 - 552 15 Iншi зобов'язання 16 1 639 -
1 639 2 068 - 2 068 16 Субординований борг 17 - 4 855 4 855 - 4 855 4 855 17 Усього зобов'язань 313 797 29

002 342 799 341 943 25 144 367 087 Рядок 1 таблицi 20.1 вiдповiдає рядку «Грошовi кошти та їх еквiваленти»
звiту про фiнансовий стан (Баланс), рядку 6 таблицi 6.1, рядку 1 таблицi 29.5. Рядок 2 таблицi 20.1 вiдповiдає
рядку «Кредити та заборгованiсть клiєнтiв» звiту про фiнансовий стан (Баланс), рядку 5 таблицi 7.1, рядку 2

таблицi 29.5. Рядок 3 таблицi 20.1 вiдповiдає рядку «Цiннi папери в портфелi банку на продаж» звiту про
фiнансовий стан (Баланс), рядку 3 таблицi 8.1, рядку 3 таблицi 29.5. Рядок 4 таблицi 20.1 вiдповiдає рядку
«Iнвестицiйна нерухомiсть» звiту про фiнансовий стан (Баланс), рядку 4 таблицi 9.1. Рядок 6 таблицi 20.1
вiдповiдає рядку «Основнi засоби та нематерiальнi активи» звiту про фiнансовий стан (Баланс), графi 11

рядка 13 таблицi 10.1. Рядок 7 таблицi 20.1 вiдповiдає рядку «Iншi фiнансовi активи» звiту про фiнансовий
стан (Баланс), рядку 4 таблицi 11.1. Рядок 8 таблицi 20.1 вiдповiдає рядку «Iншi активи» звiту про

фiнансовий стан (Баланс), рядку 6 таблицi 12.1 Рядок 10 таблицi 20.1 вiдповiдає рядку «Кошти клiєнтiв»
звiту про фiнансовий стан (Баланс), рядку 4 таблицi 13.1. Рядок 11 таблицi 20.1 вiдповiдає рядку

«Вiдстроченi податковi зобов'язання» звiту про фiнансовий стан (Баланс). Рядок 13 таблицi 20.1 вiдповiдає
рядку «Зобов’язання щодо поточного податку на прибуток» звiту про фiнансовий стан (Баланс). Рядок 14
таблицi 20.1 вiдповiдає рядку «Iншi фiнансовi зобов'язання» звiту про фiнансовий стан (Баланс), рядку 7

таблицi 15.1. Рядок 15 таблицi 20.1 вiдповiдає рядку «Iншi зобов'язання» звiту про фiнансовий стан (Баланс),
рядку 5 таблицi 16.1. Рядок 16 таблицi 20.1 вiдповiдає рядку «Субординований борг» звiту про фiнансовий

стан (Баланс), рядку 2 примiтки 17.
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Примiтка 21. Процентнi доходи та витрати Таблиця 21.1. Процентнi доходи та витрати (тис. грн.) Рядок
Назва статтi Звiтний перiод Попереднiй перiод 1 2 3 4 ПРОЦЕНТНI ДОХОДИ 1 Кредити та заборгованiсть

клiєнтiв 47 049 53 078 2 Цiннi папери в портфелi банку до погашення (депозитнi сертифiкати,емiтованi НБУ)
2 117 2 572 3 Кошти в iнших банках 96 532 4 Кореспондентськi рахунки в iнших банках 35 68 5 Усього

процентних доходiв 49 297 56 250 ПРОЦЕНТНI ВИТРАТИ 6 Строковi кошти юридичних осiб (5 393) (7 874)
7 Строковi кошти фiзичних осiб (15 437) (18 177) 8 Строковi кошти iнших банкiв (84) (43) 9 Поточнi рахунки
(7 128) (7 974) 10 Iншi (5) (7) 11 Усього процентних витрат (28 047) (34 075) 12 Чистий процентний дохiд 21
250 22 175 Рядок 5 таблицi 21.1 вiдповiдає рядку «Процентнi доходи» звiту про прибутки i збитки та iнший
сукупний дохiд. Рядок 11 таблицi 21.1 вiдповiдає рядку «Процентнi витрати» звiту про прибутки i збитки та

iнший сукупний дохiд. Рядок 12 таблицi 21.1 вiдповiдає рядку «Чистий процентний дохiд» Звiту про
прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд. 

22 Примiтка 22. Комiсiйнi доходи та витрати Таблиця 22.1. Комiсiйнi доходи та витрати (тис. грн.) Рядок Назва
статтi Звiтний перiод Попереднiй перiод 1 2 3 4 КОМIСIЙНI ДОХОДИ 1 Розрахунково-касовi операцiї 18 447
14 888 2 Операцiї з цiнними паперами 35 5 3 Iншi 708 - 4 Гарантiї наданi 34 10 5 Усього комiсiйних доходiв

19 224 14 903 КОМIСIЙНI ВИТРАТИ 6 Розрахунково-касовi операцiї (768) (404) 7 Iншi (18) - 8 Усього
комiсiйних витрат (786) (404) 9 Чистий комiсiйний дохiд/витрати 18 438 15 307 Рядок 5 таблицi 22.1



вiдповiдає рядку «Комiсiйнi доходи» звiту про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд. Рядок 8 таблицi
22.1 вiдповiдає рядку «Комiсiйнi витрати» звiту про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд. 
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Примiтка 23. Iншi операцiйнi доходи Таблиця 23.1. Iншi операцiйнi доходи (тис. грн.) Рядок Назва статтi
При-мiтки Звiтний перiод Попереднiй перiод 1 2 3 4 5 1 Дивiденди 35 85 2 Дохiд вiд надання в оренду

iнвестицiйної нерухомостi 261 202 3 Дохiд вiд операцiйного лiзингу (оренди) 823 804 4 Дохiд вiд суборенди
472 500 5 Дохiд вiд вибуття основних засобiв та нематерiальних активiв 58 - 6 Iншi 433 691 6.1 Штрафи,

пенi, отриманi банком 4 4 6.2 Iншi операцiйнi доходи 258 268 6.3 Iншi доходи 171 419 7 Усього операцiйних
доходiв 2 082 2 282 Рядок 7 таблицi 23.1 вiдповiдає рядку «Iншi операцiйнi доходи» звiту про прибутки i

збитки та iнший сукупний дохiд. 
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Примiтка 24. Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати Таблиця 24.1. Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi
витрати (тис. грн.) Рядок Назва статтi При-мiтки Звiтний перiод Попереднiй перiод 1 2 3 4 5 1 Витрати на

утримання персоналу (18 625) (16 131) 2 Амортизацiя основних засобiв (3 450) (3 875) 3 Амортизацiя
програмного забезпечення та iнших нематерiальних активiв (115) (79) 4 Витрати на утримання основних

засобiв та нематерiальних активiв, телекомунiкацiйнi та iншi експлуатацiйнi послуги (5 641) (5 299) 5
Витрати на оперативний лiзинг (оренду) (3 092) (2 826) 6 Професiйнi послуги (196) (101) 7 Витрати на

маркетинг та рекламу (48) (36) 8 Витрати iз страхування (11) (12) 9 Сплата iнших податкiв та зборiв
платежiв, крiм податку на прибуток (1 994) (1 969) 10 Витрати на охорону (4 913) (4 345) 11 Витрати на

комунальнi послуги (3 257) (2 747) 12 Iншi (746) (750) 13 Усього адмiнiстративних та iнших операцiйних
витрат (42 088) (38 170) Рядок 13 таблицi 24.1 вiдповiдає рядку «Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi

витрати» звiту про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд.

25

Примiтка 25. Витрати на податок на прибуток Таблиця 25.1. Витрати на сплату податку на прибуток (тис.
грн.) Рядок Назва статтi Звiтний перiод Попереднiй перiод 1 2 3 4 1 Поточний податок на прибуток (174)
(148) 2 Змiна вiдстроченого податку на прибуток 127 144 3 Усього витрати податку на прибуток (47) (4)
Рядок 3 таблицi 25.1 вiдповiдає рядку «Витрати на податок на прибуток» Звiту про прибутки i збитки та

iнший сукупний дохiд. Таблиця 25.2. Узгодження суми облiкового прибутку (збитку) та суми податкового
прибутку (збитку) (тис. грн.) Рядок Назва статтi Звiтний перiод Попереднiй перiод 1 2 3 4 1 Прибуток до

оподаткування 334 294 2 Теоретичнi податковi вiдрахування за вiдповiдною ставкою оподаткування (60) (53)
КОРИГУВАННЯ ОБЛIКОВОГО ПРИБУТКУ (ЗБИТКУ) 3 Витрати, якi не включаються до суми витрат з

метою розрахунку податкового прибутку, але визнаються в бухгалтерському облiку (амортизацiйнi
вiдрахування за даними фiнансового облiку, залишкова вартiсть списаних необоротних активiв тощо) (608)

(713) 4 Витрати, якi включаються до суми витрат з метою розрахунку податкового прибутку, але не
визнаються в бухгалтерському облiку (амортизацiя для цiлей оподаткування, витрати на оплату вiдпусток

працiвникам за рахунок резервiв, сформованих до 01.01.2015 р. тощо) 494 595 5 Поточнi податковi
вiдрахування, недостатньо (надлишково) сформованi у попереднiх перiодах - (47) 6 Iншi коригування

(зменшення податку на прибуток на суму нарахованого податку на нерухоме майно, змiна вiдстроченого
податку на прибуток) 127 214 7 Витрати на податок на прибуток (47) (4) Таблиця 25.3. Податковi наслiдки,
пов'язанi з визнанням вiдстрочених податкових активiв та вiдстрочених податкових зобов'язань за звiтний
перiод (тис. грн.) Рядок Назва статтi Залишок на початок перiоду Визнанi в прибутках/ збитках Визнанi у

власному капiталi Залишок на кiнець перiоду 1 2 3 4 5 6 1 Податковий вплив тимчасових рiзниць, якi
зменшують (збiльшують) суму оподаткування та перенесенi податковi збитки на майбутнi перiоди 65 912

(704) (7 725) 57 483 1.1 Основнi засоби 62 942 (706) (7 279) 54 957 1.2 Резерви пiд знецiнення активiв (2 085)
2 085 - - 1.3 Переоцiнка активiв 5 056 (2 085) (446) 2 525 1.4 Нарахованi доходи (витрати) (1) 2 - 1 2 Чистий

вiдстрочений податковий актив (зобов'язання) (12 086) 127 1 390 (10 569) 3 Визнаний вiдстрочений
податковий актив 1 127 34 162 4 Визнане вiдстрочене податкове зобов'язання (12 087) - 1 356 (10 731) Графа

6 рядка 4 таблицi 25.3 вiдповiдає рядку «Вiдстроченi податковi зобов'язання» звiту про фiнансовий стан
(Баланс). Тимчасовi рiзницi виникли внаслiдок рiзних норм амортизацiї основних засобiв та нематерiальних
активiв у бухгалтерському та податковому облiку, дооцiнки основних засобiв, формування резерву на оплату
вiдпусток тощо. Таблиця 25.4. Податковi наслiдки, пов'язанi з визнанням вiдстрочених податкових активiв та
вiдстрочених податкових зобов'язань за попереднiй перiод (тис. грн.) Рядок Назва статтi Залишок на початок

перiоду Визнанi в прибутках/ збитках Визнанi у власному капiталi Залишок на кiнець перiоду 1 2 3 4 5 6 1
Податковий вплив тимчасових рiзниць, якi зменшують (збiльшують) суму оподаткування та перенесенi

податковi збитки на майбутнi перiоди 72 403 (671) (5 820) 65 912 1.1 Основнi засоби 71 309 (683) (7 684) 62
942 1.2 Резерви пiд знецiнення активiв (2 085) - - (2 085) 1.3 Переоцiнка активiв 3 192 - 1 864 5 056 1.4

Нарахованi доходи (витрати) (13) 12 - (1) 2 Чистий вiдстрочений податковий актив (зобов'язання) (13 261)
144 1 031 (12 086) 3 Визнаний вiдстрочений податковий актив 3 (2) - 1 4 Визнане вiдстрочене податкове

зобов'язання (13 264) 146 1 031 (12 087)
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Примiтка 26. Прибуток (збиток) на одну просту та привiлейовану акцiю Банк немає розбавляючих
потенцiйних простих акцiй, тому показник скоригованого прибутку (збитку) на одну акцiю дорiвнює

показнику чистого прибутку (збитку) на одну акцiю. Банк розкриває таку iнформацiю в таблицi 26.1 "Чистий
та скоригований прибуток (збиток) на одну просту та привiлейовану акцiю". Таблиця 26.1. Чистий та

скоригований прибуток (збиток) на одну просту та привiлейовану акцiю (тис. грн.) Рядок Назва статтi При-
мiтки Звiтний перiод Попереднiй перiод 1 2 3 4 5 1 Прибуток (збиток), що належить власникам простих
акцiй банку 285 288 2 Прибуток (збиток), що належить власникам привiлейованих акцiй банку 27 2 2 3

Прибуток (збиток) за рiк 287 290 4 Середньорiчна кiлькiсть простих акцiй в обiгу (тис. шт.) 12 704 10 018 5
Середньорiчна кiлькiсть привiлейованих акцiй в обiгу (тис. шт.) 22 22 6 Чистий та скоригований прибуток

(збиток) на одну просту акцiю, грн. 0,02 0,03 7 Чистий та скоригований прибуток (збиток) на одну
привiлейовану акцiю, грн. 0,10 0,10 Рядок 6 таблицi 26.1 вiдповiдає рядку «Чистий та скоригований прибуток
на одну просту акцiю вiд дiяльностi, що триває» та рядку «Чистий та скоригований прибуток на одну просту
акцiю, що належить власникам банку» Звiту про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд. Таблиця 26.2
Розрахунок прибутку (збитку), що належить власникам простих та привiлейованих акцiй банку (тис. грн.)

Рядок Назва статтi Звiтний перiод Попереднiй перiод 1 2 3 4 1 Прибуток (збиток) за рiк, що належить
власникам банку 287 290 2 Дивiденди за простими та привiлейованими акцiями 2 2 3 Нерозподiлений
прибуток (збиток) за рiк 287 290 4 Нерозподiлений прибуток (збиток) за рiк, що належить власникам

привiлейованих акцiй в залежностi вiд умов акцiй 2 2 5 Дивiденди за привiлейованими акцiями, за якими
прийнято рiшення щодо виплати протягом року 2 2 6 Прибуток (збиток) за рiк, що належить власникам

привiлейованих акцiй 2 2 7 Нерозподiлений прибуток (збиток) за рiк, що належить власникам простих акцiй
залежно вiд умов акцiй 285 288 8 Прибуток (збиток) за рiк, що належить акцiонерам - власникам простих

акцiй 285 288
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Примiтка 27. Дивiденди Таблиця 27.1. Дивiденди (тис. грн.) Рядок Назва статтi Звiтний перiод Попереднiй
перiод за привiлейованими акцiями за привiлейованими акцiями 1 2 3 4 1 Залишок за станом на початок
перiоду 4 4 2 Дивiденди, за якими прийнято рiшення щодо виплати протягом перiоду 2 2 3 Дивiденди,

виплаченi протягом перiоду (3) (1) 4 Не отриманi дивiденди, вiднесенi на доходи в зв’язку iз закiнченням
строку позовної давностi - (1) 5 Залишок за станом на кiнець перiоду 3 4 6 Дивiденди на акцiю, за якими

прийнято рiшення щодо виплати протягом перiоду, грн. 0,10 0,10

28 Примiтка 28. Операцiйнi сегменти Таблиця 28.1. Доходи, витрати та результати звiтних сегментiв за звiтний
перiод (тис. грн.) Рядок Назва статтi Найменування звiтних сегментiв Iншi сегменти та операцiї Усього

послуги корпоративним клiєнтам послуги фiзичним особам iнвестицiйна банкiвська дiяльнiсть 1 2 3 4 5 6 7
Дохiд вiд зовнiшнiх клiєнтiв 1 Процентнi доходи 48 541 756 - - 49 297 2 Комiсiйнi доходи 12 731 6 493 - - 19

224 3 Iншi операцiйнi доходи 612 - - 1 470 2 082 4 Усього доходiв сегментiв 61 884 7 249 - 1 470 70 603 5
Процентнi витрати (8 859) (19 188) - - (28 047) 6 Вiдрахування до резерву пiд знецiнення кредитiв та коштiв в
iнших банках (2 125) (462) - - (2 587) 7 Вiдрахування до резерву пiд знецiнення дебiторської заборгованостi

(7 598) 71 - - (7 527) 8 Результат вiд переоцiнки фiнансових iнструментiв, що облiковуються за справедливою
вартiстю через прибуток або збиток 47 - - - 47 9 Результат вiд операцiй з iноземною валютою 309 3 118 - - 3
427 10 Результат вiд переоцiнки операцiй з iноземною валютою 105 904 - - 1 009 11 Результат переоцiнки
об'єктiв iнвестицiйної нерухомостi - - 6 042 - 6 042 12 Доходи/(витрати), якi виникають пiд час первiсного

визнання фiнансових зобов’язань за процентною ставкою, вищою або нижчою, нiж ринкова 241 - - - 241 13
Комiсiйнi витрати (119) (667) - - (786) 14 Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати (36 891) (4 321) (876) -
(42 088) 15 РЕЗУЛЬТАТ СЕГМЕНТА Прибуток/ (збиток) 6 994 (13 296) 5 166 1 470 334 Рядок 1 таблицi 28.1
вiдповiдає рядку «Процентнi доходи» звiту про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд, рядку 5 таблицi

21.1. Рядок 2 таблицi 28.1 вiдповiдає рядку «Комiсiйнi доходи» звiту про прибутки i збитки та iнший
сукупний дохiд, рядку 5 таблицi 22.1. Рядок 3 таблицi 28.1 вiдповiдає рядку «Iншi операцiйнi доходи» звiту
про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд, рядку 7 таблицi 23.1. Рядок 5 таблицi 28.1 вiдповiдає рядку
«Процентнi витрати» звiту про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд, рядку 11 таблицi 21.1. Рядок 6

таблицi 28.1 вiдповiдає рядку «Чисте збiльшення резервiв пiд знецiнення кредитiв та заборгованостi
клiєнтiв, коштiв в iнших банках» звiту про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд. Рядок 7 таблицi 28.1

вiдповiдає рядку «Чисте (збiльшення) зменшення резервiв пiд знецiнення дебiторської заборгованостi та
iнших фiнансових активiв» звiту про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд. Рядок 8 таблицi 28.1

вiдповiдає рядку «Результат вiд операцiй з фiнансовими iнструментами, що облiковуються за справедливою
вартiстю через прибуток або збиток» звiту про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд. Рядок 9 таблицi
28.1 вiдповiдає рядку «Результат вiд операцiй з iноземною валютою» звiту про прибутки i збитки та iнший
сукупний дохiд. Рядок 10 таблицi 28.1 вiдповiдає рядку «Результат вiд переоцiнки iноземної валюти» звiту
про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд, рядку «Вплив змiн офiцiйного курсу Нацiонального банку
України на грошовi кошти та їх еквiваленти» звiту про рух грошових коштiв за прямим методом. Рядок 11



таблицi 28.1 вiдповiдає рядку «Результат вiд переоцiнки об’єктiв iнвестицiйної нерухомостi» звiту про
прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд, рядку 3 таблицi 9.1. Рядок 12 таблицi 28.1 вiдповiдає рядку
«Доходи/(витрати), якi виникають пiд час первiсного визнання фiнансових зобов’язань за процентною

ставкою, вищою або нижчою, нiж ринкова» звiту про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд. Рядок 13
таблицi 28.1 вiдповiдає рядку «Комiсiйнi витрати» звiту про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд,

рядку 8 таблицi 22.1. Рядок 14 таблицi 28.1 вiдповiдає рядку «Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати»
звiту про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд, рядку 13 таблицi 24.1. Рядок 15 таблицi 28.1 вiдповiдає
рядку «Прибуток/(збиток) до оподаткування» звiту про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд. Таблиця

28.2. Доходи, витрати та результати звiтних сегментiв за попереднiй перiод (тис. грн.) Рядок Назва статтi
Найменування звiтних сегментiв Усього послуги корпоративним клiєнтам послуги фiзичним особам

iнвестицiйна банкiвська дiяльнiсть 1 2 3 4 5 6 Дохiд вiд зовнiшнiх клiєнтiв 1 Процентнi доходи 55 479 771 -
56 250 2 Комiсiйнi доходи 9 090 5 813 - 14 903 3 Iншi операцiйнi доходи 777 - 1 505 2 282 4 Усього доходiв

сегментiв 65 346 6 584 1 505 73 435 5 Процентнi витрати (11 558) (22 517) - (34 075) 6 Вiдрахування до
резерву пiд знецiнення кредитiв та коштiв в iнших банках (8 641) (314) - (8 955) 7 Вiдрахування до резерву

пiд знецiнення дебiторської заборгованостi (219) (89) - (308) 8 Результат вiд переоцiнки фiнансових
iнструментiв, що облiковуються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток 887 - - 887 9 Результат

вiд операцiй з iноземною валютою 421 1 917 - 2 338 10 Результат вiд переоцiнки операцiй з iноземною
валютою (28) (128) - (156) 11 Результат переоцiнки об'єктiв iнвестицiйної нерухомостi - - 5 550 5 550 12
Доходи/(витрати), якi виникають пiд час первiсного визнання фiнансових зобов’язань за процентною

ставкою, вищою або нижчою, нiж ринкова - 152 - 152 13 Комiсiйнi витрати (327) (77) - (404) 14
Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати (33 965) (3 422) (783) (38 170) 15 РЕЗУЛЬТАТ СЕГМЕНТА
Прибуток/ (збиток) 11 916 (17 894) 6 272 294 Таблиця 28.3. Активи та зобов'язання звiтних сегментiв за
звiтний перiод (тис. грн.) Рядок Назва статтi Найменування звiтних сегментiв Iншi сегменти та операцiї

Усього послуги корпоративним клiєнтам послуги фiзичним особам iнвестицiйна банкiвська дiяльнiсть 1 2 3
4 5 6 7 АКТИВИ СЕГМЕНТIВ 1 Активи сегментiв 325 144 2 981 29 524 - 357 649 2 Усього активiв сегментiв
325 144 2 981 29 524 - 357 649 3 Нерозподiленi активи - - - - 189 437 4 Усього активiв 325 144 2 981 29 524 -

547 086 ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СЕГМЕНТIВ 5 Зобов'язання сегментiв 104 420 226 594 - - 331 014 6 Усього
зобов'язань сегментiв 104 420 226 594 - - 331 014 7 Iншi нерозподiленi зобов'язання - - - - 11 785 8 Усього

зобов'язань 104 420 226 594 - - 342 799 IНШI СЕГМЕНТНI СТАТТI 9 Капiтальнi iнвестицiї - - - 1 132 1 132
10 Амортизацiя - - - 3 565 3 565 Рядок 9 таблицi 28.3 вiдповiдає рядку 9 «Капiтальнi iнвестицiї на добудову
основних засобiв та вдосконалення нематерiальних активiв» таблицi 10.1 «Основнi засоби та нематерiальнi

активи». Рядок 10 таблицi 28.3 вiдповiдає рядку 11 «Амортизацiйнi вiдрахування» таблицi 10.1 «Основнi
засоби та нематерiальнi активи». Нерозподiленi активи включають: Грошовi кошти та їх еквiваленти 92 901

Основнi засоби, нематерiальнi активи, iншi необоротнi активи (без iнвестицiйної нерухомостi) 90 933
Товарно-матерiальнi цiнностi 2 658 Iншi нерозподiленi активи 2 945 Всього 189 437 Нерозподiленi

зобов’язання включають: Вiдстроченi податковi зобов’язання 10 731 Iншi розрахунки за податками та
обов’язковими платежами 796 Iншi нерозподiленi зобов'язання 258 Всього 11 785 Таблиця 28.4. Активи та
зобов'язання звiтних сегментiв за попереднiй перiод (тис. грн.) Рядок Назва статтi Найменування звiтних
сегментiв Iншi сегменти та операцiї Усього послуги корпоративним клiєнтам послуги фiзичним особам

iнвестицiйна банкiвська дiяльнiсть 1 2 3 4 5 6 7 АКТИВИ СЕГМЕНТIВ 1 Активи сегментiв 296 837 3 304 22
791 - 322 932 2 Усього активiв сегментiв 296 837 3 304 22 791 - 322 932 3 Нерозподiленi активи - - - - 229 792
4 Усього активiв 296 837 3 304 22 791 - 552 724 ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СЕГМЕНТIВ 5 Зобов'язання сегментiв 198

228 155 381 - - 353 609 6 Усього зобов'язань сегментiв 198 228 155 381 - - 353 609 7 Нерозподiленi
зобов'язання - - - 13 478 8 Усього зобов'язань 198 228 155 381 - - 367 087 IНШI СЕГМЕНТНI СТАТТI 9

Капiтальнi iнвестицiї - - - 1 987 1 987 10 Амортизацiя - - - 3 954 3 954 Таблиця 28.5. Iнформацiя про
географiчнi регiони (тис. грн.) Рядок Назва статтi Звiтний рiк Попереднiй рiк Україна iншi країни усього

Україна iншi країни усього 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Доходи вiд зовнiшнiх клiєнтiв 70 599 4 70 603 73 431 4 73 435 2
Основнi засоби 90 933 - 90 933 100 953 - 100 953

29 Примiтка 29. Управлiння фiнансовими ризиками Управлiння ризиками в Полiкомбанку ґрунтується на
принципах, що затвердженi Положенням про класифiкацiю та принципи управлiння ризиками Полiкомбанку.
Вiдповiдно до даного Положення головною метою управлiння ризиками в Полiкомбанку є їх мiнiмiзацiя на

етапi формування балансу банку при здiйсненнi активних та пасивних операцiй. Основний принцип
управлiння ризиками – це щоденне коригування структури балансу вiдповiдно до нормативiв його

оптимальної структури. Загальна корпоративна стратегiя управлiння ризиками в Полiкомбанку визначається
Спостережною радою, яка здiйснює контроль за процесом управлiння ризиками в банку. Правлiння

Полiкомбанку вiдповiдає перед Спостережною радою за досягнення цiлей компанiї, виконання її стратегiї, в
тому числi i в частинi ризик-менеджменту. Правлiння банку безпосередньо вiдповiдає за органiзацiю роботи



з управлiння ризиками, здiйснює загальне керiвництво роботою структурних пiдроздiлiв та профiльних
комiтетiв, якi беруть участь у процесi ризик-менеджменту. Органiзацiя та реалiзацiя процесу управлiння

ризиками в Полiкомбанку регламентована внутрiшнiми банкiвськими положеннями, що затвердженi
Правлiнням. Система даних положень включає Положення про управлiння лiквiднiстю, Положення про

управлiння процентним ризиком, Положення про управлiння валютним ризиком, Положення про управлiння
ринковим ризиком, Положення про управлiння операцiйним ризиком та Положення про управлiння
кредитним ризиком. Вiдповiдно до положень розроблена система процедур прийняття рiшень, що
стосуються конкретних видiв ризику i методiв управлiння та обмеження. Цi нормативнi документи

визначають права та обов’язки учасникiв процесу управлiння активами та пасивами (профiльних комiтетiв,
пiдроздiлiв), чiтко регламентують вiдповiднi бiзнес-процеси (процедури та методи оцiнки, аналiзу, механiзм
встановлення лiмiтiв, контролю та управлiння ризиками), форми та порядок надання звiтностi. На пiдставi
положень розробленi iнструкцiї про порядок оцiнки та визначення вiдповiдних ризикiв, а саме Iнструкцiя

про порядок визначення та оцiнку ризику лiквiдностi, Iнструкцiя про порядок визначення та оцiнку
процентного ризику, Iнструкцiя про порядок визначення та оцiнку валютного ризику, Iнструкцiя про порядок

визначення та оцiнку операцiйного ризику та Iнструкцiя про порядок визначення та оцiнку кредитного
ризику, правила i перiодичнiсть проведення аналiзу ризикiв, методологiю оцiнки, порядок визначення

лiмiтiв, подання керiвництву вiдповiдних рекомендацiй i контролю за їх дотриманням. Вiдповiдальнiсть за
оцiнку, встановлення лiмiтiв та контроль фiнансових ризикiв несе Комiтет по управлiнню активами та

пасивами, за управлiння кредитним ризиком – Кредитний комiтет, за управлiння операцiйним ризиком –
вiддiл внутрiшнього аудиту. Авторизацiю ризику здiйснює бюро управлiння ризиками, яке виконує такi
функцiї: - розробка нормативно-методичного забезпечення дiяльностi з управлiння ризиками в банку; -
оцiнка та аналiз основних видiв ризикiв; - розробка заходiв щодо обмеження та мiнiмiзацiї ризикiв; -
монiторинг та контроль ризикiв; - органiзацiя та контроль за правильнiстю i своєчаснiстю надання

статистичної звiтностi НБУ; - пiдготовка та надання КУАП управлiнської звiтностi з питань управлiння
ризиками. Прийняття ризикiв здiйснюють пiдроздiли фронт-офiсу. Контроль та облiк операцiй здiйснює бек-
офiс, який керується дiючими нормативними документами. Ризик лiквiдностi визначається як наявний або
потенцiйний ризик для надходжень та капiталу, який виникає через неспроможнiсть банку виконати свої
зобов'язання у належнi строки, не зазнавши при цьому неприйнятних втрат. Доступнiсть ризику виникає

через нездатнiсть управляти незапланованими вiдтоками коштiв, змiнами джерел фiнансування та/або
виконувати позабалансовi зобов'язання. Метою аналiзу ризику лiквiдностi є оцiнка та прогнозування

можливостей Банку щодо своєчасного виконання своїх зобов’язань за умови збереження достатнього рiвня
прибутковостi. Полiтика банку щодо даного виду ризику полягає у проведеннi зваженого управлiння

лiквiднiстю в залежностi вiд внутрiшнiх можливостей i у вiдповiдностi з зовнiшнiми умовами. Загальне
управлiння лiквiднiстю покладене на Комiтет по управлiнню активами i пасивами, поточне управлiння

здiйснюють Казначейство банку i Бюро управлiння ризиками. Процес щодо управлiння лiквiднiстю
Полiкомбанку складається з наступних складових: 1. Оцiнка ризику лiквiдностi та планування лiквiдностi.

Оцiнка ризику лiквiдностi здiйснюється iз застосуванням таких методiв: - коефiцiєнтний аналiз – визначення
питомої ваги окремих балансових рахункiв чи груп рахункiв в загальному обсязi активiв (пасивiв) або

окремих груп та роздiлiв балансу; - оцiнка розривiв лiквiдностi за методом таблиць – проведення аналiзу за
формою аналiтичної таблицi групування активiв i пасивiв банку за строками; - оцiнка ризику лiквiдностi в
кризовiй ситуацiї – визначення лiквiдної позицiї банку шляхом моделювання кризової ситуацiї за методом

сценарiїв (стрес-тестування). Оцiнка та аналiз фактичного рiвня ризику втрати лiквiдностi виконується бюро
управлiння ризиками щодня за результатами всiх здiйснених за день операцiй. Планування лiквiдностi
вiдбувається шляхом планування грошової позицiї та термiнової лiквiдної позицiї банку. Визначення та

планування грошової позицiї Банку покладається на казначейство банку. Планування термiнової лiквiдної
позицiї Банку здiйснюється КУАП з урахуванням рекомендацiй вiддiлу управлiння ризиками та казначейства

Банку. 2. Встановлення нормативiв та лiмiтiв. Визначення допустимих параметрiв ризику лiквiдностi
здiйснюється нормативними актами НБУ, а також Комiтетом по управлiнню активами та пасивами банку

(надалi – КУАП) за поданням вiддiлу управлiння ризиками. 3. Контроль дотримання нормативiв та лiмiтiв.
Контроль за дотриманням встановлених показникiв-нормативiв та лiмiтiв лiквiдностi покладається на бюро
управлiння ризиками i здiйснюється у щоденному режимi. 4. Розробка системи заходiв з вчасної лiквiдацiї
вiдхилень вiд встановлених лiмiтiв. У разi виникнення необхiдностi бюро управлiння ризиками вносить

пропозицiї щодо оптимiзацiї лiквiдностi на розгляд КУАП. На пiдставi наданих матерiалiв КУАП приймає
рiшення щодо затвердження системи заходiв з управлiння лiквiдною позицiєю банку. Бюро управлiння

ризиками має право призупиняти операцiї, що не вiдповiдають нормативним вимогам з точки зору
ризикованостi, до рiшення КУАП з вiдповiдного питання. Станом на 1 сiчня 2018 року значення нормативiв

лiквiдностi вiдповiдали вимогам НБУ i становили: - миттєва лiквiднiсть (Н4) – 62,03 %; - поточна лiквiднiсть
(Н5) – 52,23 %; - короткострокова лiквiднiсть (Н6) – 65,99 %. Оцiнка величини валютного ризику



здiйснюється iз застосуванням таких методiв: - розрахунок нормативiв валютної позицiї, встановлених НБУ;
- оцiнка впливу валютної позицiї банку на величину прибутку; - моделювання валютного ризику в умовах
валютної кризи. Оцiнка величини процентного ризику здiйснюється в розрiзi окремих валют i включає: •
аналiз чутливостi економiчної вартостi банку до ризику процентної ставки – оцiнка впливу процентного
ризику на економiчну вартiсть банку за допомогою розрахунку середньозважених термiнiв погашення

(дюрацiї) активiв та пасивiв; • аналiз чутливостi процентних доходiв до ризику процентної ставки – оцiнка
впливу процентного ризику на надходження банку шляхом аналiзу розривiв (GAP-аналiз) або iмiтацiйного
моделювання; • оцiнка процентного ризику в кризовiй ситуацiї – iмiтацiйне моделювання рiвня втрат банку

вiд змiн вiдсоткової ставки в умовах кризи на ринку (стрес-тестування). Оцiнка величини операцiйного
ризику включає: - розрахунок капiталу пiд операцiйним ризиком; - оцiнка iндикаторiв ризику; - визначення
фактичних втрат вiд операцiйного ризику; - визначення потенцiйних надходжень пiд ризиком; - комплексна
оцiнка рiвня вразливостi операцiй до операцiйного ризику шляхом анкетування. Метою аналiзу кредитного
ризику є оцiнка та прогнозування можливих втрат Банку вiд здiйснення кредитних операцiй, спрямована на

пiдтримання кредитних ризикiв потенцiйних втрат в прийнятних межах. Кредитний ризик оцiнюється з двох
позицiй: 1. Оцiнка кредитного ризику окремої кредитної операцiї: - визначення оцiнки кредитоспроможностi

контрагента за кредитною операцiєю та лiмiту кредитування; - визначення рiвня потенцiйних втрат за
кредитною операцiєю шляхом розрахунку стандартних втрат вiд кредитного ризику та капiталу пiд

кредитним ризиком за кредитною операцiєю; - визначення ефективностi операцiї з урахуванням ризику; -
оцiнка кредитного ризику в надзвичайнiй ситуацiї; 2. Оцiнка кредитного ризику кредитного портфеля: -
визначення рiвня потенцiйних втрат за кредитним портфелем шляхом розрахунку стандартних втрат вiд

кредитного ризику та капiталу пiд кредитним ризиком за кредитним портфелем; - оцiнка ризику
концентрацiї; - оцiнка якостi портфеля; - визначення ефективностi кредитного портфеля з урахуванням

ризику; - оцiнка кредитного ризику в надзвичайнiй ситуацiї; - факторний аналiз впливу окремих кредитних
операцiй на показники портфеля. Станом на кiнець дня 31 грудня 2017 року значення нормативу

максимального розмiру кредитного ризику за операцiями з пов'язаними з Банком особами (Н9) складає
93,53% при максимальному нормативному значеннi не бiльше 25% вiд розмiру регулятивного капiталу.
Ринковий ризик - це наявний або потенцiйний ризик для надходжень та капiталу, який виникає через

несприятливi коливання вартостi цiнних паперiв та товарiв i курсiв iноземних валют за тими iнструментами,
якi є в торговельному портфелi. Цей ризик випливає з маркетмейкерства, дилiнгу, прийняття позицiй з

боргових та пайових цiнних паперiв, валют, товарiв та похiдних iнструментiв (деривативiв). Управлiння та
контроль за рiвнем ринкового ризику в межах наявних фiнансових iнструментiв здiйснюється бюро

управлiння ризиками шляхом встановлення лiмiтiв на мiжбанкiвськi операцiї та щоденного контролю за їх
дотриманням. Лiмiти на данi операцiї встановлюються на основi визначення рейтингової оцiнки банкiв
шляхом аналiзу фiнансової звiтностi, факторiв ринку, зовнiшнього середовища тощо. Протягом звiтного
перiоду борговi цiннi папери в торговельному портфелi банку, яким також притаманний ринковий ризик,
вiдсутнi. Окрiм того мiнiмiзацiя ринкового ризику включає в себе управлiння валютним та процентним

ризиками, мета, процеси та методи аналiзу та управлiння якими наведенi вище. Значення показникiв
платоспроможностi як вимiру достатностi капiталу банку для проведення активних операцiй з урахуванням

ризикiв, притаманних банкiвськiй дiяльностi, пiдтримується на рiвнi, який забезпечує необхiдний рiвень
захисту кредиторiв та вкладникiв банку. Станом на кiнець дня 31.12.2017 року значення нормативу

адекватностi регулятивного капiталу (Н2) становило 35,10 % (при нормативi - не менше 10 %). Станом на
кiнець дня 31.12.2017 року обмежень щодо володiння активами не iснує. Валютний ризик Таблиця 29.1.
Аналiз валютного ризику (тис. грн.) Ря-док Назва валюти На звiтну дату звiтного перiоду На звiтну дату
попереднього перiоду монетарнi активи монетарнi зобов'я-зання похiднi фiнансовi iнстру-менти чиста

позицiя монетарнi активи монетарнi зобов'я-зання похiднi фiнансовi iнстру-менти чиста позицiя 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 1 Долари США 37 757 55 473 - (17 716) 67 146 81 240 11 365 (2 729) 2 Євро 38 200 22 934 - 15 266 23
844 12 397 (11 369) 78 3 Iншi 774 50 - 724 1 009 92 - 917 4 Усього 76 731 78 457 - (1 726) 91 999 93 729 (4) (1
734) Таблиця 29.2. Змiна прибутку або збитку та власного капiталу в результатi можливих змiн офiцiйного

курсу гривнi до iноземних валют, що встановленi на звiтну дату, за умови, що всi iншi змiннi характеристики
залишаються фiксованими (тис. грн.) Рядок Назва статтi На звiтну дату звiтного перiоду На звiтну дату
попереднього перiоду вплив на прибуток/(збиток) вплив на власний капiтал вплив на прибуток/(збиток)

вплив на власний капiтал 1 2 3 4 5 6 1 Змiцнення долара США на 30 % (5 315) (5 315) (818) (818) 2
Послаблення долара США на 10 % 1 772 1 772 3 3 3 Змiцнення євро на 30 % 4 580 4 580 23 23 4 Послаблення
євро на 10 % (1 527) (1 527) - - 5 Змiцнення iнших валют на 30% 217 217 275 275 6 Послаблення iнших валют

на 10 % (72) (72) (1) (1) Процентний ризик Таблиця 29.3. Загальний аналiз процентного ризику (тис. грн.)
Рядок Назва статтi На вимогу i менше 1 мiс. Вiд 1 до 12 мiс. Бiльше року Немо- нетарнi Усього 1 2 3 4 5 6 7

Звiтний перiод 1 Усього фiнансових активiв 115 761 98 484 211 488 - 425 733 2 Усього фiнансових зобов'язань
204 509 107 032 18 870 - 330 411 3 Чистий розрив за процентними ставками на кiнець звiтного перiоду (88



748) (8 548) 192 618 - 95 322 Попереднiй перiод 4 Усього фiнансових активiв 108 862 179 178 115 132 4 265
407 437 5 Усього фiнансових зобов'язань 154 479 149 959 19 355 4 245 328 038 6 Чистий розрив за

процентними ставками на кiнець попереднього перiоду (45 617) 29 219 95 777 20 79 399 Банк найбiльш
схильний до процентного ризику в часовому iнтервалi бiльше 1 року. Таблиця 29.4. Монiторинг процентних

ставок за фiнансовими iнструментами (%) Рядок Назва статтi Звiтний перiод Попереднiй перiод гривня
долари США євро гривня долари США євро 1 2 3 4 5 6 7 8 Активи 1 Кошти в iнших банках - - - 12,67 - - 2

Кредити та заборгованiсть клiєнтiв 15,25 11,36 9,04 16,10 10,30 10,27 3 Борговi цiннi папери в портфелi банку
до погашення 13,67 - - 12,67 - - Зобов'язання 4 Кошти клiєнтiв 7,34 4,09 2,56 10,28 5,27 4,33 4.1 поточнi

рахунки 1,52 0,08 0,002 3,78 0,26 0,01 4.2 строковi кошти 14,37 4,67 4,21 16,56 6,02 5,11 4.3 iншi кошти на
вимогу 10,07 2,3 2,77 13,92 5,12 2,70 5 Субординований борг 0,10 - - 0,10 - - Банк визначає iнший цiновий

ризик, як ризик втрати доходу у зв’язку з провадженням неефективної полiтики стосовно встановлення рiвня
цiн на ряд послуг, що безпосередньо не пов’язанi з кредитуванням. З метою мiнiмiзацiї даного виду ризику
щомiсячно проводиться монiторинг банкiвської мережi регiону, в якому працює банк, з метою отримання

адекватної iнформацiї щодо ситуацiї на ринку банкiвських послуг та вчасного регулювання власної цiнової
полiтики з врахуванням вимог ринку та у вiдповiдностi iз загальною стратегiєю банку. Географiчний ризик
Таблиця 29.5. Аналiз географiчної концентрацiї фiнансових активiв та зобов'язань за звiтний перiод (тис.

грн.) Рядок Назва статтi Україна ОЕСР Iншi країни Усього 1 2 3 4 5 6 Активи 1 Грошовi кошти та їх
еквiваленти 78 844 13 921 136 92 901 2 Кредити та заборгованiсть клiєнтiв 327 926 - - 327 926 3 Цiннi папери

в портфелi банку на продаж 2 525 - - 2 525 4 Iншi фiнансовi активи 2 381 - - 2 381 5 Усього фiнансових
активiв 411 676 13 921 136 425 733 Зобов'язання 6 Кошти клiєнтiв 324 929 - - 324 929 7 Iншi фiнансовi

зобов'язання 627 - - 627 8 Субординований борг 4 855 - - 4 855 9 Усього фiнансових зобов'язань 330 411 - -
330 411 10 Чиста балансова позицiя за фiнансовими iнструментами 81 265 13 921 136 95 322 11 Зобов'язання

кредитного характеру 75 645 - - 75 645 Рядок 1 таблицi 29.5 вiдповiдає рядку «Грошовi кошти та їх
еквiваленти» звiту про фiнансовий стан (Баланс), рядку 6 таблицi 6.1, рядку 1 таблицi 20.1. Рядок 2 таблицi

29.5 вiдповiдає рядку «Кредити та заборгованiсть клiєнтiв» звiту про фiнансовий стан (Баланс), рядку 5
таблицi 7.1, рядку 2 таблицi 20.1. Рядок 3 таблицi 29.5 вiдповiдає рядку «Цiннi папери в портфелi банку на
продаж» звiту про фiнансовий стан (Баланс), рядку 3 таблицi 8.1, рядку 3 таблицi 20.1. Рядок 4 таблицi 29.5
вiдповiдає рядку «Iншi фiнансовi активи» звiту про фiнансовий стан (Баланс), рядку 4 таблицi 11.1, рядку 7

таблицi 20.1, рядку 3 таблицi 29.9. Рядок 6 таблицi 29.5 вiдповiдає рядку «Кошти клiєнтiв» звiту про
фiнансовий стан (Баланс), рядку 4 таблицi 13.1, рядку 13 таблицi 13.2, рядку 10 таблицi 20.1, рядку 1 таблицi

29.7, рядку 6 таблицi 29.9. Рядок 7 таблицi 29.5 вiдповiдає рядку «Iншi фiнансовi зобов'язання» звiту про
фiнансовий стан (Баланс), рядку 7 таблицi 15.1, рядку 14 таблицi 20.1, рядку 3 таблицi 29.7, рядку 7 таблицi

29.9. Рядок 8 таблицi 29.5 вiдповiдає рядку «Субординований борг» звiту про фiнансовий стан (Баланс),
рядку 2 примiтки 17, рядку 16 таблицi 20.1, рядку 2 таблицi 29.7, рядку 8 таблицi 29.9. Концентрацiя

географiчного ризику визначається службами управлiнського облiку банку на основi iнформацiї баз даних,
де зазначається приналежнiсть того чи iншого iнструменту до певного географiчного сегмента. Таблиця 29.6.

Аналiз географiчної концентрацiї фiнансових активiв та зобов'язань за попереднiй перiод (тис. грн.) Рядок
Назва статтi Україна ОЕСР Iншi країни Усього 1 2 3 4 5 6 Активи 1 Грошовi кошти та їх еквiваленти 67 192
54 243 92 121 527 2 Кредити та заборгованiсть клiєнтiв 297 575 - - 297 575 3 Цiннi папери в портфелi банку
на продаж 2 971 - - 2 971 4 Iншi фiнансовi активи 5 863 - - 5 863 5 Усього фiнансових активiв 373 601 54 243
92 427 936 Зобов'язання 6 Кошти клiєнтiв 347 522 - - 347 522 7 Фiнансовi зобов'язання, що облiковуються за

справедливою вартiстю через прибуток або збиток 4 - - 4 8 Iншi фiнансовi зобов'язання 552 - - 552 9
Субординований борг 4 855 - - 4 855 10 Усього фiнансових зобов'язань 352 933 - - 352 933 11 Чиста

балансова позицiя за фiнансовими iнструментами 20 668 54 243 92 75 003 12 Зобов'язання кредитного
характеру 102 528 - - 102 528 Таблиця 29.7. Аналiз фiнансових зобов'язань за строками погашення за звiтний
перiод (тис. грн.) Рядок Назва статтi На вимогу та менше 1 мiс. Вiд 1 до 12 мiс. Вiд 12 мiс. до 5 рокiв Понад 5
рокiв Усього 1 2 3 4 5 6 7 1 Кошти клiєнтiв 204 107 107 032 13 790 - 324 929 1.1 Кошти фiзичних осiб 119 097
94 555 7 092 - 220 744 1.2 Iншi 85 010 12 477 6 698 - 104 185 2 Субординований борг - - 4 855 - 4 855 3 Iншi

фiнансовi зобов'язання 402 - - 225 627 4 Фiнансовi гарантiї - 45 151 - 196 5 Iншi зобов'язання кредитного
характеру 15 614 43 836 15 619 380 75 449 6 Усього потенцiйних майбутнiх виплат за фiнансовими

зобов'язаннями 220 123 150 913 34 415 605 406 056 Рядок 1 таблицi 29.7 вiдповiдає рядку «Кошти клiєнтiв»
звiту про фiнансовий стан (Баланс), рядку 4 таблицi 13.1, рядку 13 таблицi 13.2, рядку 10 таблицi 20.1, рядку

6 таблицi 29.5. Рядок 2 таблицi 29.7 вiдповiдає рядку «Субординований борг» звiту про фiнансовий стан
(Баланс), рядку 2 примiтки 17, рядку 16 таблицi 20.1, рядку 8 таблицi 29.9. Рядок 3 таблицi 29.7 вiдповiдає

рядку «Iншi фiнансовi зобов'язання» звiту про фiнансовий стан (Баланс), рядку 7 таблицi 15.1, рядку 14
таблицi 20.1, рядку 7 таблицi 29.5, рядку 7 таблицi 29.9. Рядок 4 таблицi 29.7 вiдповiдає рядку 2 «Гарантiї
виданi» таблицi 31.1. Рядок 5 таблицi 29.7 вiдповiдає рядку 1 «Невикористанi кредитнi лiнiї» таблицi 31.1.
Таблиця 29.8. Аналiз фiнансових зобов'язань за строками погашення за попереднiй перiод (тис. грн.) Рядок



Назва статтi На вимогу та менше 1 мiс. Вiд 1 до 3 мiс. Вiд 3 до 12 мiс. Вiд 12 мiс. до 5 рокiв Понад 5 рокiв
Усього 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Кошти клiєнтiв 212 564 34 487 92 268 8 203 - 347 522 1.1 Кошти фiзичних осiб 90 087
19 135 85 752 5 159 - 200 133 1.2 Iншi 122 477 15 352 6 516 3 044 - 147 389 2 Субординований борг - - - 4 855

- 4 855 3 Iншi фiнансовi зобов'язання 552 - - - - 552 4 Фiнансовi гарантiї 7 - - 139 - 146 5 Iншi зобов'язання
кредитного характеру 5 507 25 029 35 373 36 619 - 102 528 6 Усього потенцiйних майбутнiх виплат за

фiнансовими зобов'язаннями 218 630 59 516 127 641 49 816 - 455 603 Таблиця 29.9. Аналiз фiнансових
активiв та зобов'язань за строками погашення на основi очiкуваних строкiв погашення за звiтний перiод (тис.

грн.) Ря док Назва статтi На вимогу та менше 1 мiс. Вiд 1 до до 12 мiс. Вiд 12 мiс. до 5 рокiв Понад 5 рокiв
Усього 1 2 3 4 5 6 7 Активи 1 Грошовi кошти та їх еквiваленти 92 901 - - - 92 901 2 Кредити та заборгованiсть
клiєнтiв 17 973 98 465 182 912 28 576 327 926 3 Цiннi папери в портфелi банку на продаж 2 525 - - - 2 525 4
Iншi фiнансовi активи 2 362 19 - - 2 381 5 Усього фiнансових активiв 115 761 98 484 182 912 28 576 425 733

Зобов’язання 6 Кошти клiєнтiв 204 107 107 032 13 790 - 324 929 7 Iншi фiнансовi зобов'язання 402 - - 225 627
8 Субординований борг - - 4 855 - 4 855 9 Усього фiнансових зобов'язань 204 509 107 032 18 645 225 330 411

10 Чистий розрив лiквiдностi на кiнець дня 31 грудня (88 748) (8 548) 164 267 28 351 95 322 11 Сукупний
розрив лiквiдностi на кiнець дня 31 грудня (88 748) (97 296) 66 971 95 322 190 645 Рядок 1 таблицi 29.9

вiдповiдає рядку «Грошовi кошти та їх еквiваленти» звiту про фiнансовий стан (Баланс). Рядок 2 таблицi 29.9
вiдповiдає рядку «Кредити та заборгованiсть клiєнтiв» звiту про фiнансовий стан (Баланс). Рядок 3 таблицi

29.9 вiдповiдає рядку «Цiннi папери в портфелi банку на продаж» звiту про фiнансовий стан (Баланс). Рядок
4 таблицi 29.9 вiдповiдає рядку «Iншi фiнансовi активи» звiту про фiнансовий стан (Баланс), рядку 7 таблицi
20.1, рядку 4 таблицi 29.5. Рядок 6 таблицi 29.9 вiдповiдає рядку «Кошти клiєнтiв» звiту про фiнансовий стан

(Баланс), рядку 4 таблицi 13.1, рядку 13 таблицi 13.2, рядку 10 таблицi 20.1, рядку 1 таблицi 29.7, рядку 6
таблицi 29.5. Рядок 7 таблицi 29.9 вiдповiдає рядку «Iншi фiнансовi зобов'язання» звiту про фiнансовий стан
(Баланс), рядку 7 таблицi 15.1, рядку 14 таблицi 20.1, рядку 3 таблицi 29.7. Рядок 8 таблицi 29.9 вiдповiдає
рядку «Субординований борг» звiту про фiнансовий стан (Баланс), рядку 2 примiтки 17, рядку 16 таблицi
20.1, рядку 2 таблицi 29.7, рядку 8 таблицi 29.5. Розриви лiквiдностi є контрольованими банком, протягом

звiтного 2017 року банк не порушував строкiв розрахункiв з клiєнтами та контрагентами. Якiсть управлiння
активами i пасивами знаходиться пiд щоденним контролем менеджменту банку та вiдповiдає всiм
нормативним вимогам Нацiонального банку України. Таблиця 29.10. Аналiз фiнансових активiв та

зобов'язань за строками погашення на основi очiкуваних строкiв погашення за попереднiй перiод (тис. грн.)
Ря док Назва статтi На вимогу та менше 1 мiс. Вiд 1 до 3 мiс. Вiд 3 до 12 мiс. Вiд 12 мiс. до 5 рокiв Понад 5

рокiв Усього 1 2 3 4 5 6 7 8 Активи 1 Грошовi кошти та їх еквiваленти 121 938 - - - - 121 938 2 Кредити та
заборгованiсть клiєнтiв 34 741 35 286 61 261 175 713 210 307 211 3 Цiннi папери в портфелi банку на продаж
5 056 - - - - 5 056 4 Iншi фiнансовi активи 5 863 - - - - 5 863 5 Усього фiнансових активiв 167 598 35 286 61 261

175 713 210 440 068 Зобов’язання 6 Кошти клiєнтiв 212 564 34 488 92 267 8 203 - 347 522 7 Iншi фiнансовi
зобов'язання 552 - - - - 552 8 Субординований борг - - - 4 855 - 4 855 9 Усього фiнансових зобов'язань 213 116
34 488 92 267 13 058 - 352 929 10 Чистий розрив лiквiдностi на кiнець дня 31 грудня (45 518) 798 (31 006) 162

655 210 87 139 11 Сукупний розрив лiквiдностi на кiнець дня 31 грудня (45 518) (44 720) (75 726) 86 929 87
139 -
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Примiтка 30. Управлiння капiталом Управлiння капiталом банку має наступнi цiлi: - дотримання вимог до
капiталу, встановлених НБУ; - забезпечення здатностi банку функцiонувати безперервно дiюче

пiдприємство; - пiдтримка капiтальної бази на рiвнi, необхiдному для забезпечення коефiцiєнта адекватностi
капiталу у розмiрi 10%. Контроль за виконанням нормативу адекватностi капiталу здiйснюється щоденно.

Протягом звiтного перiоду норматив адекватностi капiталу не порушувався. Станом на кiнець дня 31.12.2017
р. норматив адекватностi становив 35,1%. Банк не складає звiтностi за методом повної консолiдацiї згiдно з

вимогами Базельської угоди про капiтал. Правлiння банку переслiдує полiтику забезпечення стiйкої
капiтальної бази, що дозволяє пiдтримувати довiру iнвесторiв, кредиторiв i ринку, та забезпечувати

майбутнiй розвиток бiзнесу. Таблиця 30.1. Структура регулятивного капiталу (тис. грн.) Рядок Назва статтi
Звiтний перiод Попереднiй перiод 1 2 3 4 1 Основний капiтал (ОК) 136 591 139 023 1.1. Фактично сплачений
зареєстрований статутний капiтал 145 000 120 300 1.2. Загальнi резерви та резервнi фонди, що створюються

згiдно з законами України 18 996 18 981 1.3. Нематерiальнi активи за мiнусом суми зносу (325) (258) 1.4.
Розрахунковий збиток поточного року (Рпр/з) (27 080) - 1 2 3 4 2 Додатковий капiтал 26 940 27 286 2.1.

Результат поточного року, скоригований на суму неотриманих нарахованих доходiв - (4 292) 2.2. Резерви пiд
нестандартну заборгованiсть - - 2.3. Результат переоцiнки основних засобiв 23 056 22 664 2.4. Прибуток

минулих рокiв - 4 059 2.5 Субординований борг 3 884 4 855 3 Вiдвернення (1 999) (2 365) 4 Усього
регулятивного капiталу 161 532 163 944 

31 Примiтка 31. Потенцiйнi зобов'язання банку 1. Розгляд справ у судi. Станом на кiнець дня 31 грудня 2017
року до банку не подавались позовнi заяви, предметом розгляду яких є невиконання зобов’язань банком. 2.



Потенцiйнi податковi зобов’язання. Банк дотримувався вимог всiх законодавчих та нормативних актiв
стосовно оподаткування. Всi передбаченi законодавством податки та збори були нарахованi та сплаченi до
вiдповiдних бюджетiв та спецiальних фондiв. 3. Зобов’язання за капiтальними iнвестицiями. Контрактних

зобов’язань, пов’язаних з реконструкцiєю будiвель, придбанням основних засобiв та нематерiальних активiв
банк не має. 4. Зобов'язання оперативного лiзингу (оренди). Банк не має зобов’язань з майбутнiх

мiнiмальних суборендних платежiв за невiдмовними договорами про суборенду. 5. Дотримання особливих
вимог. Отриманих позикових коштiв, що мають вимоги щодо дотримання певних умов, станом на кiнець дня

31 грудня 2017 року банк не мав. 6. Зобов'язання з кредитування. Таблиця 31.1 Структура зобов'язань з
кредитування (тис. грн.) Рядок Назва статтi Примiтки Звiтний перiод Попереднiй перiод 1 2 3 4 5 1

Невикористанi кредитнi лiнiї 75 449 102 528 2 Гарантiї виданi 196 146 3 Усього зобов'язань, що пов'язанi з
кредитуванням, за мiнусом резерву 75 645 102 674 Рядок 1 таблицi 31.1 вiдповiдає рядку 5 таблицi 29.7.

Рядок 2 таблицi 31.1 вiдповiдає рядку 4 таблицi 29.7. Станом на кiнець дня 31.12.2017 р. всi вiдкритi
кредитнi лiнiї є вiдкличними, тому безумовнi зобов`язання за кредитними лiнiями вiдсутнi. Таблиця 31.2.

Зобов'язання з кредитування в розрiзi валют (тис. грн.) Рядок Назва статтi Звiтний перiод Попереднiй перiод
1 2 3 4 1 Гривня 53 083 60 249 2 Долар США 92 2 031 3 Євро 22 470 40 394 4 Усього 75 645 102 674 Рядок 4

таблицi 31.2 вiдповiдає рядку «Усього зобов'язань, що пов'язанi з кредитуванням», за мiнусом резерву»
таблицi 31.1. 7. Активи, що наданi в заставу, та активи, щодо яких є обмеження, пов'язане з володiнням,

користуванням та розпорядженням ними. Таблиця 31.3 Активи, що наданi в заставу без припинення
визнання (тис. грн.) Ря-док Назва статтi Звiтний перiод Попереднiй перiод активи, наданi в заставу

забезпечене зобов'язання (пов'язане iз цими активами) активи, наданi в заставу забезпечене зобов'язання
(пов'язане iз цими активами) 1 2 3 4 5 6 1 Основнi засоби 742 2 389 3 096 900 2 Усього 742 2 389 3 096 900
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Примiтка 32. Похiднi фiнансовi iнструменти Таблиця 32.1. Справедлива вартiсть похiдних фiнансових
iнструментiв, що облiковуються в торговому портфелi банку (тис. грн.) Ря-док Назва статтi При-мiтка

Звiтний перiод Попереднiй перiод додатне значення справедливої вартостi вiд'ємне значення справедливої
вартостi додатне значення справедливої вартостi вiд'ємне значення справедливої вартостi 1 2 3 4 5 6 7 1

Контракти СВОП: 1.1 - дебiторська заборгованiсть в - - 11 369 - 1.2 - кредиторська заборгованiсть - - - (11
365) 2 Чиста справедлива вартiсть 14 - 4

33 Примiтка 33. Справедлива вартiсть активiв та зобов'язань Таблиця 33.1. Справедлива вартiсть та рiвнi
iєрархiї вхiдних даних, що використовувалися для методiв оцiнки активiв та зобов'язань за звiтний перiод
(тис. грн.) Ря-док Назва статтi Справедлива вартiсть за моделлю оцiнки, що використовує показники, не

пiдтвердженi ринковими даними (3-й рiвень) Усього справед-лива вартiсть Усього балансова вартiсть 1 2 3 4
5 I АКТИВИ 1 Цiннi папери в портфелi банку на продаж 2 525 2 525 2 525 2 Основнi засоби (будiвлi, споруди
та передавальнi пристрої) 90 933 90 933 90 933 3 Iнвестицiйна нерухомiсть 26 999 26 999 26 999 4 Кредити та
заборгованiсть клiєнтiв 360 469 360 469 360 469 4.1 кредити юридичним особам 348 803 348 803 348 803 4.2
кредити фiзичним особам- пiдприємцям 7 110 7 110 7 110 4.3 кредити на поточнi потреби фiзичним особам 4
556 4 556 4 556 5 Iншi фiнансовi активи 10 133 10 133 10 133 5.1 дебiторська заборгованiсть за операцiями з
платiжними картками 2 192 2 192 2 192 5.2 iншi фiнансовi активи 7 941 7 941 7 941 6 Усього активiв 491 059

491 059 491 059 II ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 7 Кошти клiєнтiв 324 929 324 929 324 929 7.1 державнi та громадськi
органiзацiї 11 608 11 608 11 608 7.2 юридичнi особи 92 577 92 577 92 577 7.3 фiзичнi особи 220 744 220 744
220 744 8 Iншi фiнансовi зобов'язання 627 627 627 8.1 кредиторська заборгованiсть за операцiями з цiнними

паперами 28 28 28 8.2 кредиторська заборгованiсть за операцiями з платiжними картками 37 37 37 8.3
дивiденди до сплати 3 3 3 8.4 iншi фiнансовi зобов'язання 559 559 559 9 Усього зобов'язань 325 556 325 556

325 556 Рядок 1 таблицi 33.1 вiдповiдає рядку «Цiннi папери у портфелi банку на продаж» звiту про
фiнансовий стан (Баланс), рядку 3 таблицi 20.1. Рядок 2 таблицi 33.1 вiдповiдає рядку «Основнi засоби та

нематерiальнi активи» звiту про фiнансовий стан (Баланс), рядку 13 таблицi 10.1. Рядок 3 таблицi 33.1
вiдповiдає рядку «Iнвестицiйна нерухомiсть» звiту про фiнансовий стан (Баланс), рядку 4 таблицi 9.1. Рядок
7 таблицi 33.1 вiдповiдає рядку «Кошти клiєнтiв» звiту про фiнансовий стан (Баланс), рядку 4 таблицi 13.1.

Рядок 8 таблицi 33.1 вiдповiдає рядку «Iншi фiнансовi зобов'язання» звiту про фiнансовий стан (Баланс),
рядку 7 таблицi 15.1. Таблиця 33.2. Справедлива вартiсть та рiвнi iєрархiї вхiдних даних, що

використовувалися для методiв оцiнки активiв та зобов'язань за попереднiй перiод (тис. грн.) Ря-док Назва
статтi Справедлива вартiсть за моделлю оцiнки, що використовує показники, не пiдтвердженi ринковими
даними (3-й рiвень) Усього справед-лива вартiсть Усього балансова вартiсть 1 2 3 4 5 I АКТИВИ 1 Цiннi
папери в портфелi банку на продаж 2 971 2 971 2 971 2 Основнi засоби (будiвлi, споруди та передавальнi

пристрої) 96 788 96 788 96 788 3 Iнвестицiйна нерухомiсть 19 820 19 820 19 820 4 Кредити та заборгованiсть
клiєнтiв 320 622 320 622 320 622 4.1 кредити юридичним особам 312 557 312 557 312 557 4.2 кредити

фiзичним особам- пiдприємцям 3 909 3 909 3 909 4.3 кредити на поточнi потреби фiзичним особам 4 156 4
156 4 156 5 Iншi фiнансовi активи 13 381 13 381 13 381 5.1 дебiторська заборгованiсть за операцiями з



платiжними картками 5 218 5 218 5 218 5.2 iншi фiнансовi активи 8 163 8 163 8 163 6 Усього активiв 453 582
453 582 453 582 II ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 7 Кошти клiєнтiв 347 522 347 522 347 522 7.1 державнi та громадськi

органiзацiї 8 407 8 407 8 407 7.2 юридичнi особи 138 982 138 982 138 982 7.3 фiзичнi особи 200 133 200 133
200 133 8 Iншi фiнансовi зобов'язання 552 552 552 8.1 кредиторська заборгованiсть за операцiями з

платiжними картками 83 83 83 8.2 дивiденди до сплати 4 4 4 8.3 iншi фiнансовi зобов'язання 465 465 465 9
Фiнансовi зобов'язання, що облiковуються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток 4 4 4 10

Усього зобов'язань 348 078 348 078 348 078
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Примiтка 34. Операцiї з пов'язаними сторонами Таблиця 34.1. Залишки за операцiями з пов'язаними
сторонами станом на кiнець звiтного перiоду (тис. грн.) Ря- док Назва статтi Найбiльшi учасники (акцiонери)

банку Провiдний управлiнський персонал Iншi пов'язанi сторони 1 2 3 4 5 1 Кредити та заборгованiсть
клiєнтiв (контрактна процентна ставка 9 - 21%) - 12 179 084 2 Резерв пiд заборгованiсть за кредитами за

станом на кiнець звiтного перiоду - - 9 618 3 Кошти клiєнтiв (контрактна процентна ставка 0 - 18,8%) 32 026
1 744 17 121 4 Субординований борг (контрактна процентна ставка 0,1%) 4 855 - - Таблиця 34.2. Доходи та
витрати за операцiями з пов'язаними сторонами за звiтний перiод (тис. грн.) Рядок Назва статтi Найбiльшi

учасники (акцiонери) банку Провiдний управлiнський персонал Iншi пов'язанi сторони 1 2 3 4 5 1 Процентнi
доходи 135 7 18 381 2 Процентнi витрати (18) (163) (948) 3 Вiдрахування до резерву пiд знецiнення кредитiв

та коштiв в iнших банках - - 52 4 Результат вiд переоцiнки iноземної валюти 43 (20) (1 873) 5 Комiсiйнi
доходи 217 4 190 6 Вiдрахування до резерву пiд знецiнення дебiторської заборгованостi - - 135 7 Iншi

операцiйнi доходи 23 4 900 8 Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати (975) (1 882) (6 153) Таблиця 34.3.
Iншi права та зобов'язання за операцiями з пов'язаними сторонами за станом на кiнець звiтного перiоду (тис.

грн.) Рядок Назва статтi Найбiльшi учасники (акцiонери) банку Провiдний управлiнський персонал Iншi
пов'язанi сторони 1 2 3 4 5 1 Гарантiї наданi 84 - - 2 Гарантiї отриманi - 275 12 3 Iншi зобов'язання 10 949 53

24 019 Таблиця 34.4. Загальна сума кредитiв, наданих пов'язаним сторонам та погашених пов'язаними
сторонами протягом звiтного перiоду (тис. грн.) Рядок Назва статтi Найбiльшi учасники (акцiонери) банку
Провiдний управлiнський персонал Iншi пов'язанi сторони 1 2 3 4 5 1 Сума кредитiв, наданих пов'язаним

сторонам протягом перiоду 12 289 740 50 191 2 Сума кредитiв, погашених пов'язаними сторонами протягом
перiоду 15 001 767 51 123 Таблиця 34.5. Залишки за операцiями з пов'язаними сторонами станом на кiнець

попереднього перiоду (тис. грн.) Ря- док Назва статтi Найбiльшi учасники (акцiонери) банку Провiдний
управлiнський персонал Iншi пов'язанi сторони 1 2 3 4 5 1 Кредити та заборгованiсть клiєнтiв (контрактна

процентна ставка 11 - 24%) 2 547 18 167 108 2 Резерв пiд заборгованiсть за кредитами станом на 31 грудня - -
(9 669) 3 Кошти клiєнтiв (контрактна процентна ставка 0 – 22 %) 5 233 1 858 7 735 4 Субординований борг
(контрактна процентна ставка 0,1 %) 4 855 - - Таблиця 34.6. Доходи та витрати за операцiями з пов'язаними

сторонами за попереднiй перiод (тис. грн.) Рядок Назва статтi Найбiльшi учасники (акцiонери) банку
Провiдний управлiнський персонал Iншi пов'язанi сторони 1 2 3 4 5 1 Процентнi доходи 323 10 15 328 2
Процентнi витрати (17) (261) (796) 3 Вiдрахування до резерву пiд знецiнення кредитiв та коштiв в iнших

банках - (1) (8 400) 4 Результат вiд переоцiнки iноземної валюти 926 (333) (185) 5 Комiсiйнi доходи 221 3 110
6 Iншi операцiйнi доходи 20 2 888 7 Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати (631) (1 114) (5 309) Таблиця

34.7. Iншi права та зобов'язання за операцiями з пов'язаними сторонами станом на кiнець попереднього
перiоду (тис. грн.) Рядок Назва статтi Найбiльшi учасники (акцiонери) банку Провiдний управлiнський
персонал Iншi пов'язанi сторони 1 2 3 4 5 1 Гарантiї наданi 82 - - 2 Гарантiї отриманi - 28 6 702 3 Iншi
зобов'язання 9 910 73 25 065 Таблиця 34.8. Загальна сума кредитiв, наданих пов'язаним сторонам та

погашених пов'язаними сторонами протягом попереднього перiоду (тис. грн.) Рядок Назва статтi Найбiльшi
учасники (акцiонери) банку Провiдний управлiнський персонал Iншi пов'язанi сторони 1 2 3 4 5 1 Сума
кредитiв, наданих пов'язаним сторонам протягом перiоду 9 670 668 13 443 2 Сума кредитiв, погашених
пов'язаними сторонами протягом перiоду 16 455 682 38 372 Iнформацiя про основних власникiв банку

зазначена в примiтцi 1. Таблиця 34.9. Виплати провiдному управлiнському персоналу (тис. грн.) Рядок Назва
статтi Звiтний перiод Попереднiй перiод витрати нараховане зобов'язання витрати нараховане зобов'язання 1

2 3 4 5 6 1 Поточнi виплати працiвникам 1569 311 923 183 2 Виплати пiд час звiльнення - - 5 1

35 Примiтка 35. Подiї пiсля дати балансу Загальними зборами акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства
«Полiкомбанк», що вiдбулися 08 сiчня 2018 року, затверджено нову редакцiю статуту, згiдно з якою

статутний капiтал банку збiльшено до 200 мiльйонiв гривень. 12 сiчня 2018 р. Правлiння Нацiонального
банку України своїм рiшенням визнало дiяльнiсть Полiкомбанку такою, що вiдповiдає законодавству України

та погодило Статут банку в новiй редакцiї. Державна реєстрацiя Статуту в новiй редакцiї, пов'язаної зi
збiльшенням статутного капiталу до 200 мiльйонiв гривень за рахунок 21-ї емiсiї простих iменних акцiй,

вiдбулась 12 сiчня 2018 р., було здiйснено необхiднi бухгалтерськi проводки щодо збiльшення розмiру
статутного капiталу. Таким чином було виконано вимоги постанови Нацiонального банку України вiд

06.08.2014 р. №464 щодо приведення розмiру статутного капiталу банку у вiдповiднiсть до вимог статтi 31



Закону України «Про банки та банкiвську дiяльнiсть». В березнi 2018 року Полiкомбанк прийняв рiшення
щодо змiни автоматизованої банкiвської системи операцiйного дня банку та у квiтнi 2018 року

Полiкомбанком було укладено договори на загальну суму 6 716 тис.грн. на придбання програмної продукцiї,
яка, пiсля впровадження в промислову експлуатацiю, буде визнана об’єктами нематерiальних активiв на

балансi банку, а саме: - з ТОВ «СIЕС ТЕК» - на поставку прикладної комп’ютерної програми
«Автоматизована банкiвська система Б2» на загальну суму 5 014 тис.грн.; - з ТОВ «СIЕС IНТЕГРА» - на

поставку примiрника комп’ютерної програми «Iнтерактивна система фронт-офiсного обслуговування
клiєнтiв банку iFOBS» на загальну суму 1 702 тис.грн. Несприятливих подiй, що вiдбулися мiж датою

балансу, подiй, якi коригують данi про фiнансовий стан та результати дiяльностi банку пiсля дати балансу, а
також якi водночас є суттєвими i якi можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв iнформацiї
(значне об’єднання бiзнесу, оголошення плану про припинення дiяльностi, iстотнi придбання активiв,

оголошення про значну реструктуризацiю, значнi операцiї зi звичайними акцiями, аномально великi змiни в
цiнах на активи або в курсах обмiну iноземних валют, прийняття значних або непередбачених зобов’язань,
початок великого судового процесу, банкрутство великих позичальникiв) не виникало. Голова Правлiння

М.П. Тарасовець Головний бухгалтер М.М. Дудко
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