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 Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог 
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із 
змінами) (далі - Положення). 
 

Голова Правлiння    М.П. Тарасовець 
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 

 
 

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) 
за 2018 рік 

 
I. Загальні відомості 

 
1. Повне найменування емітента: Акцiонерне товариство "Полiкомбанк" 
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство 
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 19356610 
4. Місцезнаходження: 14013, Україна, Чернігівська обл., м. Чернiгiв, вул. О. Молодчого, буд. 46 
5. Міжміський код, телефон та факс: (0462) 77-48-95, (0462) 65-15-13 
6. Адреса електронної пошти: emitent@policombank.com 
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та 
рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за 
наявності): Рішення наглядової ради емітента від 25.04.2019, Затвердити рiчну iнформацiю 
емiтента за 2018 рiк 
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 
номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги 
на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені 
учасника фондового ринку:  
 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 
 

Повідомлення 
розміщено на 

власному веб-сайті 
учасника фондового 

ринку 

http://www.policombank.com/index.php?page=123&lng= 26.04.2019 

  (адреса сторінки) (дата) 



Зміст 
 Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації 
1. Основні відомості про емітента X 
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X 
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах X 
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря X 
5. Інформація про рейтингове агентство X 
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних 
підрозділів емітента X 
7. Судові справи емітента X 
8. Штрафні санкції емітента  
9. Опис бізнесу X 
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників 
та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв) X 
1) інформація про органи управління X 
2) інформація про посадових осіб емітента X 
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим 
особам емітента в разі їх звільнення X 
3)  інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, 
паїв) X 
11. Звіт керівництва (звіт про управління) X 
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента X 
2) інформація про розвиток емітента X 
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних 
цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, 
фінансового стану і доходів або витрат емітента X 
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому 
числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, 
для якої використовуються операції хеджування X 
- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику 
ліквідності та/або ризику грошових потоків X 
4) звіт про корпоративне управління X 
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент X 
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або 
інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив 
застосовувати X 
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 
визначені законодавством вимоги X 
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) X 
- інформація про наглядову раду X 
- інформація про виконавчий орган X 
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління 
ризиками емітент X 
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій 
емітента X 
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів 
(учасників) на загальних зборах емітента X 



- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента X 
- повноваження посадових осіб емітента X 
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням 
відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій X 
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета 
яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій  
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна 
кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню 
пакета акцій  
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних 
з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими 
стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій  
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів 
акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників) X 
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), 
наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині 
включення до біржового реєстру X 
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 емітента  
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду  
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, 
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини 
об'єкта) житлового будівництва)  
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім 
акцій) такого емітента  
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 
0,1 відсотка розміру статутного капіталу X 
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому 
числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди 
на відчуження таких цінних паперів  
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих 
акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права 
голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі X 
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами X 
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента X 
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X 
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента  
3) інформація про зобов'язання емітента X 
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  
5) інформація про собівартість реалізованої продукції  
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент X 
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 
значних правочинів X 
26. Інформація про вчинення значних правочинів  
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість X 
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із 
заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість  



29. Річна фінансова звітність X 
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту 
фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) X 
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює 
забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення 
окремо)  
32. Твердження щодо річної інформації X 
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами 
(учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента  
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є 
незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом  
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, 
що виникала протягом звітного періоду X 
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій  
37. 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 станом на кінець звітного року  
38. 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  
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  
41. Основні відомості про ФОН  
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  
45. Правила ФОН  
46. Примітки: 
До складу змiсту рiчної iнформацiї не включенi наступнi данi з наступних причин: 
- Iнформацiя про штрафнi санкцiї емiтента вiдсутня, тому що у звiтному роцi вiдсутнi факти 
накладення на емiтента та сплати штрафних санкцiй. 
- Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає 
бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй / Iнформацiя про змiну осiб, 
яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, 
меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй / Iнформацiя про змiну осiб, якi є 
власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного 
товариства, у разi, якщо сумарна кiлькiсть прав за такими акцiями стає бiльшою, меншою або 
рiвною пороговому значенню пакета акцiй, вiдсутня, тому що таких подiй не вiдбувалось. 
- Iнформацiя про облiгацiї емiтента, iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом, 
iнформацiя про похiднi цiннi папери, iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних 



паперiв вiдсутня, тому що емiтент їх не емiтував. 
- Iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду вiдсутня, 
тому що викупу власних акцiй та продажу ранiше викуплених товариством акцiй протягом 
звiтного перiоду не було. 
- 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) вiдсутня, тому що емiтент цiх облiгацiй не емiтував. 
- Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) 
такого емiтента вiдсутня, тому що емiтент їх не випускав. 
- Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi 
необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження 
таких цiнних паперiв, вiдсутня, тому що такi обмеження вудсутнi. 
- 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 вчинення значних правочинiв вiдсутня, тому що такi правочини не 
вчинялись. 
- 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. 
- Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) 
такого емiтента, яка наявна в емiтента, вiдсутня, тому що протягом звiтного року такi 
договори з акцiонерами (учасниками) банком не укладались. 
- Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть 
осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом, вiдсутня, тому що протягом звiтного року такi 
договори або правочини в банку не укладались. 
- 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 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. 



ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 
 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 обл. 
5. Статутний капітал (грн)  
 200000000 
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать 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) 
 264 
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. 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 
 
11. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності 

Вид діяльності 
Номер 
ліцензії 

(дозволу) 

Дата 
видачі 

Орган державної влади, що 
видав ліцензію 

Дата 
закінчення 
дії ліцензії 
(дозволу) 

(за 
наявності) 

1 2 3 4 5 
Надання банкiвських послуг, 
визначених у статтi 47 Закону 

України "Про банки i банкiвську 
дiяльнiсть" 

152 07.11.2011 НБУ  



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  

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  

Опис 
Лiцензiя на право здiйснювати професiйну дiяльнiсть на фондовому 
ринку - депозитарну дiяльнiсть депозитарної установи видана 
безстроково 

Генеральна лiцензiя на 
здiйснення валютних операцiй 

152-2 18.10.2016 НБУ  

Опис 

Генеральна лiцензiя на здiйснення валютних операцiй вiд 18.10.2016 
року № 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. 

 

12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах 
1) Найменування 
 ПрАТ "ЗАВОД МК I МО" 
2) Організаційно-правова форма 
 Акціонерне товариство 
3) Ідентифікаційний код юридичної особи 
 01267930 
4) Місцезнаходження 
 вул. Попова, буд. 18, м. Чернiгiв, 14001 
5) Опис  
 UA4000114029, акцiї iменнi простi, номiнальна вартiсть 0,15 грн., кiлькiсть 21700 шт., 
загальна номiнальна вартiсть 3255,00 грн., частка у СК 9,9154% 
 
1) Найменування 
 ПрАТ "ЧЕКСIЛ" 
2) Організаційно-правова форма 
 Акціонерне товариство 
3) Ідентифікаційний код юридичної особи 
 04594723 
4) Місцезнаходження 
 вул. Iвана Мазепи, буд. 66, м. Чернiгiв, 14014 
5) Опис  
 UA4000116735, акцiї iменнi простi, номiнальна вартiсть 5,25 грн., кiлькiсть 179500 шт., 
загальна номiнальна вартiсть 942375,00 грн., частка у СК 1,3785% 
 
1) Найменування 
 ПАТ "ПВК "Десна" 
2) Організаційно-правова форма 
 Акціонерне товариство 
3) Ідентифікаційний код юридичної особи 



 14242681 
4) Місцезнаходження 
 пр-т Перемоги, буд. 62, м. Чернiгiв, 14000 
5) Опис  
 UA4000122170, акцiї iменнi простi, номiнальна вартiсть 0,25 грн., кiлькiсть 991084 шт., 
загальна номiнальна вартiсть 247771,00 грн., частка у СК 19,2045% 
 
 
13. Інформація щодо посади корпоративного секретаря (для акціонерних товариств) 

Дата введення посади 
корпоративного 

секретаря 

Дата призначення особи 
на посаду 

корпоративного 
секретаря 

Прізвище, ім'я по 
батькові особи, 

призначеної на посаду 
корпоративного 

секретаря 

Контактні дані: 
телефон та адреса 

електронної пошти 
корпоративного 

секретаря 
1 2 3 4 

01.10.2018 01.10.2018 
Литвинчук Наталiя 

Володимирiвна 

(0462) 651-000*1621, 
n.litvinchuk@policombank

.com 

Опис 

На засiданнi Наглядової ради 01.10.2018 (протокол № 33) за пропозицiєю 
голови Наглядової ради корпоративним секретарем Банку обрано Литвинчук 
Наталiю Володимирiвну. 
Литвинчук Наталiя Володимирiвна до обрання на посаду корпоративного 
секретаря з березня 2018 року працювала економiстом 2 категорiї Управлiння 
цiнних паперiв i iнвестицiй Полiкомбанку. З червня 1993 року по жовтень 2015 
року працювала в банку "Демарк", займаючи посади економiста 1 категорiї 
Управлiння цiнних паперiв, економiста 1 категорiї Управлiння по роботi з 
населенням. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Корпоративний секретар є особою, яка здiйснює iнформацiйне та органiзацiйне 
забезпечення дiяльностi органiв Банку, а також забезпечує обмiн iнформацiєю 
мiж органами управлiння та контролю Банку, мiж акцiонерами (iнвесторами) 
Банку та Банком, мiж Банком та iншими особами, якi зацiкавленi у дiяльностi 
Банку. Корпоративний секретар не є посадовою особою Товариства. 
До компетенцiї та обов'язкiв корпоративного секретаря вiдповiдно до 
Положення про корпоративного секретаря Акцiонерного товариства 
"Полiкомбанк", затвердженого рiшенням Наглядової ради 29.11.2018 (протокол 
№ 40) зокрема належить: 
- вивчення iснуючих практик корпоративного управлiння. Подання Наглядовiй 
радi Банку пропозицiй щодо впровадження практик корпоративного 
управлiння в Банку; 
- забезпечення обмiну iнформацiєю мiж органами управлiння та контролю 
Банку, iншими заiнтересованими у дiяльностi Банку особами, мiж Банком та 
акцiонерами, згiдно з встановленими Банком процедурами щодо надання 
iнформацiї; 
- прийняття участi у розробцi, здiйснення аналiзу та перевiрки вiдповiдностi за 
дорученням Наглядової ради Банку Статуту, положень про Загальнi збори 
акцiонерiв, Наглядову раду, Правлiння, iнших актiв внутрiшнього регулювання 
в сферi корпоративного управлiння, а також змiн, доповнень до них та їх 
взаємної узгодженостi; 
- здiйснення монiторингу за дотриманням органами управлiння та контролю 
Банку внутрiшнiх корпоративних процедур, передбачених законодавством 
України, Статутом Банку, його актами внутрiшнього регулювання та 
рiшеннями органiв управлiння та контролю Банку. Iнформування Наглядової 
ради Банку про виявленi недолiки та порушення. Подання Наглядовiй радi 
Банку пропозицiй щодо удосконалення внутрiшнiх корпоративних процедур; 
- координацiя роботи органiв управлiння та контролю Банку з вiдповiдними 



структурними пiдроздiлами Банку пiд час корпоративних подiй; 
- пiдготовка проектiв рiшень Наглядової ради Банку; 
- координацiя пiдготовки проектiв рiшень, матерiалiв та документiв щодо 
питань порядку денного загальних зборiв Банку; 
- забезпечення процесу ознайомлення акцiонерiв (їх представникiв) та 
посадових осiб Банку з матерiалами та документами щодо питань порядку 
денного загальних зборiв Банку у порядку, передбаченому законодавством 
України, Статутом та положенням про загальнi збори Банку; 
- узагальнення та внесення на розгляд Наглядовiй радi Банку пропозицiй 
акцiонерiв щодо питань порядку денного загальних зборiв Банку, проектiв 
рiшень та кандидатiв до складу Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї Банку; 
- розроблення та надання Наглядовiй радi Банку для затвердження форми i 
тексту бюлетенiв для голосування на загальних зборах Банку; 
- органiзацiя технiчного супроводу проведення загальних зборiв Банку, в тому 
числi вiдео- та аудiозапису; 
- контроль за роботою реєстрацiйної комiсiї загальних зборiв Банку з метою 
недопущення порушення прав акцiонерiв пiд час здiйснення реєстрацiї для 
участi у загальних зборах Банку; 
- визначення необхiдностi та органiзацiя навчання та консультування членiв 
оргкомiтету, реєстрацiйної та лiчильної комiсiй, голови зборiв та забезпечення 
їх ефективної та узгодженої роботи; 
- забезпечення взаємодiї посадових осiб Банку, голови загальних зборiв Банку, 
членiв реєстрацiйної та лiчильної комiсiй з представниками Нацiональної 
комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку (далi - НКЦПФР) та акцiонерiв, 
пiд час здiйснення ними нагляду за реєстрацiєю акцiонерiв, проведенням 
загальних зборiв Банку, голосуванням та пiдбиттям пiдсумкiв; 
- надання консультацiй особам, якi присутнi на загальних зборах Банку та 
акцiонерам, якi беруть участь у загальних зборах Банку, щодо порядку 
проведення загальних зборiв Банку; 
- виконання функцiй секретаря загальних зборiв Банку; 
- забезпечення вчасного складання та зберiгання протоколiв загальних зборiв 
акцiонерiв, а також бюлетенiв для голосування та iнших документiв, пов'язаних 
з проведенням загальних зборiв та прийнятими ними рiшеннями; 
- здiйснення контролю за повнотою та правильнiстю оформлення документiв, 
що складаються реєстрацiйною та лiчильною комiсiями, та iнших документiв, 
пов'язаних з проведенням загальних зборiв Банку. 
- забезпечення повiдомлення акцiонерiв та iнших зацiкавлених осiб, у порядку, 
передбаченому законодавством України, Статутом та положенням про загальнi 
збори Банку, про пiдсумки голосування на загальних зборах Банку; 
- забезпечення отримання членами Наглядової ради Банку iнформацiї, 
необхiдної для виконання ними своїх посадових обов'язкiв; 
- ознайомлення новообраних членiв Наглядової ради Банку з встановленим 
порядком роботи органiв управлiння та контролю Банку, актами внутрiшнього 
регулювання та iншими внутрiшнiми документами Банку, рiшеннями 
загальних зборiв, Наглядової ради та її комiтетiв, протоколами засiдань, 
iншими документами, що зберiгаються Корпоративним секретарем Банку; 
- органiзацiя проведення навчання та пiдвищення квалiфiкацiї членiв 
Наглядової ради Банку; 
- забезпечення пiдготовки та проведення у порядку, передбаченому 
законодавством України, Статутом та актами внутрiшнього регулювання Банку 
засiдань Наглядової ради, її комiтетiв; 
- забезпечення ведення, оформлення, пiдписання та зберiгання протоколiв 
(копiй протоколiв) засiдань Наглядової ради та її комiтетiв, пiдготовка i 
надання витягiв з протоколiв засiдань органiв управлiння та контролю Банку у 
вiдповiдностi до актiв внутрiшнього регулювання Банку; 
- забезпечення контролю за виконанням рiшень Наглядової ради та її комiтетiв, 



надання зазначеним органам управлiння та контролю Банку iнформацiї щодо 
виконання або невиконання прийнятих ними рiшень, а також про виявленi 
порушення, допущенi при їх виконаннi; 
- в межах повноважень корпоративного секретаря, визначених Статутом, 
актами внутрiшнього регулювання, iншими внутрiшнiми документами Банку 
та цим Положенням:  
- забезпечення пiдготовки iнформацiї, необхiдної для розкриття у 
встановленому порядку особливої та регулярної iнформацiї та надання такої 
iнформацiї структурним пiдроздiлам Банку, вiдповiдальним за її розкриття; 
- прийняття участi у пiдготовцi рiчних звiтiв до НКЦПФР; 
- прийняття участi у пiдготовцi та забезпечення її оприлюднення на власному 
веб-сайтi Банку; 
- прийняття участi у пiдготовцi вiдкритої iнформацiї та її розкриттi 
зацiкавленим особам на їх вимогу або за рiшенням органiв управлiння та 
контролю Банку; 
- вжиття заходiв для попередження порушень прав акцiонерiв та прийняття 
участi у розв'язаннi спорiв, якi виникають у зв'язку з порушенням прав 
акцiонерiв Банком, його органами та посадовими особами; 
- вжиття заходiв для попередження виникнення корпоративних конфлiктiв; 
- надання iнформацiї про дiяльнiсть Банку особам, до обов'язкiв яких входить 
пiдтримка позитивного iмiджу Банку; 
- прийняття участi у розв'язаннi iнших питань, пов'язаних з корпоративним 
управлiнням в Банку. 

 

14. Інформація про рейтингове агентство 

Найменування рейтингового 
агентства 

Ознака 
рейтингового 

агентства 
(уповноважене, 

міжнародне) 

Дата визначення 
або оновлення 

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 

Оновлення 
рейтингової оцінки 
емітента 30.03.2018 

uaA- (стабiльний) 

Найцiональне рейтингове агентство 
"Рюрiк" 

уповноважене 
рейтингове 
агентство 

Оновлення 
рейтингової оцінки 
емітента 30.03.2018 

r4 (висока 
надiйнiсть вкладiв) 

Найцiональне рейтингове агентство 
"Рюрiк" 

уповноважене 
рейтингове 
агентство 

Оновлення 
рейтингової оцінки 
емітента 27.06.2018 

uaA- (стабiльний) 

Найцiональне рейтингове агентство 
"Рюрiк" 

уповноважене 
рейтингове 
агентство 

Оновлення 
рейтингової оцінки 
емітента 27.06.2018 

r4 (висока 
надiйнiсть вкладiв) 

Найцiональне рейтингове агентство 
"Рюрiк" 

уповноважене 
рейтингове 
агентство 

Оновлення 
рейтингової оцінки 
емітента 30.08.2018 

uaA- (стабiльний) 

Найцiональне рейтингове агентство 
"Рюрiк" 

уповноважене 
рейтингове 
агентство 

Оновлення 
рейтингової оцінки 
емітента 30.08.2018 

r4 (висока 
надiйнiсть вкладiв) 

Найцiональне рейтингове агентство 
"Рюрiк" 

уповноважене 
рейтингове 
агентство 

Оновлення 
рейтингової оцінки 
емітента 31.10.2018 

uaA- (стабiльний) 

Найцiональне рейтингове агентство 
"Рюрiк" 

уповноважене 
рейтингове 
агентство 

Оновлення 
рейтингової оцінки 
емітента 31.10.2018 

r4 (висока 
надiйнiсть вкладiв) 



15. Відомості про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів 
емітента 
1) Найменування 
 Лiвобережне вiддiлення Полiкомбанку, м. Київ 
2) Місцезнаходження 
 Україна, 02660, м. Київ 
3) Опис 
 1. Вiдкриття та ведення поточних (кореспондентських) рахункiв клiєнтiв, у тому числi у 
банкiвських металах, у частинi: 
а) ведення поточних рахункiв клiєнтiв, у тому числi переказ грошових коштiв з цих рахункiв за 
допомогою платiжних iнструментiв та зарахування коштiв на них;  
б) приймання готiвкових коштiв вiд клiєнтiв для здiйснення комунальних, бюджетних та iнших 
платежiв, - вiд iменi Банку та на умовах, визначених Банком; 
в) приймання та видача готiвкових коштiв клiєнтiв в нацiональнiй валютi України, - вiд iменi 
Банку та на умовах, визначених Банком. 
2. Залучення у вклади (депозити) коштiв та банкiвських металiв вiд необмеженого кола 
юридичних i фiзичних осiб. 
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, у частинi: 
а) розмiщення залучених коштiв вiд iменi Банку та на умовах визначених Банком. 
4. Випуск банкiвських платiжних карток i здiйснення операцiй з використанням цих карток, у 
частинi: 
а) здiйснення операцiй з використанням платiжних карток. 
5. Зберiгання цiнностей або надання в майновий найм (оренду) iндивiдуального банкiвського 
сейфа. 
6. Операцiї з валютними цiнностями: 
а) неторговельнi операцiї з валютними цiнностями; 
б) операцiї з готiвковою iноземною валютою та чеками (купiвля, продаж, обмiн, прийняття на 
iнкасо), що здiйснюються в касах i пунктах обмiну iноземної валюти банкiв; 
в) ведення рахункiв клiєнтiв (резидентiв i нерезидентiв)  в iноземнiй валютi  та клiєнтiв - 
нерезидентiв у грошовiй одиницi України. 
 
1) Найменування 
 Вiддiлення № 1 
2) Місцезнаходження 
 Україна, 14027, Чернігівська обл., м. Чернiгiв 
3) Опис 
 Операцiї аналогiчнi у Лiвобережному вiддiленнi, м. Київ, крiм п. 5. 
 
1) Найменування 
 Вiддiлення № 2 
2) Місцезнаходження 
 Україна, 14027, Чернігівська обл., м. Чернiгiв 
3) Опис 
 Операцiї аналогiчнi у Лiвобережному вiддiленнi, м. Київ, крiм п.п. 3, 5 та п. 6 в). 
 
1) Найменування 
 Вiддiлення № 3 
2) Місцезнаходження 
 Україна, 14000, Чернігівська обл., м. Чернiгiв 
3) Опис 
 Операцiї аналогiчнi у Лiвобережному вiддiленнi, м. Київ, крiм п. 5 та п. 6 в). 



1) Найменування 
 Вiддiлення № 4 
2) Місцезнаходження 
 Україна, 17500, Чернігівська обл., Прилуцький р-н, м. Прилуки 
3) Опис 
 Операцiї, передбаченi, як i у Лiвобережному вiддiленнi, м. Київ, а саме: п.п. 1 б), 4 та 6 б), 
за виключенням всiх iнших пунктiв. 
 
1) Найменування 
 Вiддiлення № 9 
2) Місцезнаходження 
 Україна, 14005, Чернігівська обл., м. Чернiгiв 
3) Опис 
 Операцiї аналогiчнi у Лiвобережному вiддiленнi, м. Київ, крiм п. 5. 
 
1) Найменування 
 Вiддiлення № 14 "Зарiчне" 
2) Місцезнаходження 
 Україна, 14000, Чернігівська обл., м. Чернiгiв 
3) Опис 
 Операцiї аналогiчнi у Лiвобережному вiддiленнi, м. Київ, крiм п. 5 та п. 6 в). 
 
1) Найменування 
 Вiддiлення № 15 "Привокзальне" 
2) Місцезнаходження 
 Україна, 14017, Чернігівська обл., м. Чернiгiв 
3) Опис 
 Операцiї аналогiчнi у Лiвобережному вiддiленнi, м. Київ, крiм п. 5 та п. 6 в). 
 
1) Найменування 
 Вiддiлення № 16 
2) Місцезнаходження 
 Україна, 17500, Чернігівська обл., Прилуцький р-н, м. Прилуки 
3) Опис 
 Операцiї аналогiчнi у Лiвобережному вiддiленнi, м. Київ, крiм п. 5 та п. 6 а), в). 
 
1) Найменування 
 Вiддiлення № 17 
2) Місцезнаходження 
 Україна, 14026, Чернігівська обл., м. Чернiгiв 
3) Опис 
 Операцiї аналогiчнi у Лiвобережному вiддiленнi, м. Київ. 
 
1) Найменування 
 Вiддiлення № 18 
2) Місцезнаходження 
 Україна, 14013, Чернігівська обл., м. Чернiгiв 
3) Опис 
 Операцiї аналогiчнi у Лiвобережному вiддiленнi, м. Київ, крiм п. 5 та п. 6 а), в). 
 
1) Найменування 
 Вiддiлення № 19 



2) Місцезнаходження 
 Україна, 14020, Чернігівська обл., м. Чернiгiв 
3) Опис 
 Операцiї, передбаченi, як i у Лiвобережному вiддiленнi, м. Київ, а саме: п.п. 1 б), 4 та 6 а), 
б), за виключенням всiх iнших пунктiв. 
 
1) Найменування 
 Вiддiлення № 20 
2) Місцезнаходження 
 Україна, 17500, Чернігівська обл., Прилуцький р-н, м. Прилуки 
3) Опис 
 Операцiї аналогiчнi у Лiвобережному вiддiленнi, м. Київ, крiм п. 5 та п. 6 а), в). 
 
1) Найменування 
 Центральне вiддiлення 
2) Місцезнаходження 
 Україна, 14000, Чернігівська обл., м. Чернiгiв 
3) Опис 
 Операцiї аналогiчнi у Лiвобережному вiддiленнi, м. Київ, крiм п. 5. 
 
1) Найменування 
 Вiддiлення у смт Сосниця 
2) Місцезнаходження 
 Україна, 16100, Чернігівська обл., Сосницький р-н, смт Сосниця 
3) Опис 
 Операцiї аналогiчнi у Лiвобережному вiддiленнi, м. Київ, крiм п. 5 та п. 6 в). 
 
1) Найменування 
 Вiддiлення у м. Прилуки 
2) Місцезнаходження 
 Україна, 17500, Чернігівська обл., Прилуцький р-н, м. Прилуки 
3) Опис 
 Операцiї аналогiчнi у Лiвобережному вiддiленнi, м. Київ, крiм п. 5. 
 
1) Найменування 
 Вiддiлення у м. Нiжин 
2) Місцезнаходження 
 Україна, 16600, Чернігівська обл., Нiжинський р-н, м. Нiжин 
3) Опис 
 Операцiї аналогiчнi у Лiвобережному вiддiленнi, м. Київ, крiм п. 5 та п. 6 в). 
 
1) Найменування 
 Вiддiлення у м. Корюкiвка 
2) Місцезнаходження 
 Україна, 15300, Чернігівська обл., Корюкiвський р-н, м. Корюкiвка 
3) Опис 
 Операцiї аналогiчнi у Лiвобережному вiддiленнi, м. Київ, крiм п. 5. 
 
1) Найменування 
 Вiддiлення у м. Бобровиця 
2) Місцезнаходження 
 Україна, 17400, Чернігівська обл., Бобровицький р-н, м. Бобровиця 



3) Опис 
 Операцiї аналогiчнi у Лiвобережному вiддiленнi, м. Київ, крiм п. 5 та п. 6 в). 
 
1) Найменування 
 Вiддiлення № 29 
2) Місцезнаходження 
 Україна, 16600, Чернігівська обл., Нiжинський р-н, м. Нiжин 
3) Опис 
 Операцiї, передбаченi, як i у Лiвобережному вiддiленнi, м. Київ, а саме: п.п. 1 б), 4 та 6 б), 
за виключенням всiх iнших пунктiв. 
 
1) Найменування 
 Вiддiлення № 30 
2) Місцезнаходження 
 Україна, 17500, Чернігівська обл., Прилуцький р-н, м. Прилуки 
3) Опис 
 Операцiї, передбаченi, як i у Лiвобережному вiддiленнi, м. Київ, а саме: п.п. 1 б), 4 та 6 б), 
за виключенням всiх iнших пунктiв. 
 
1) Найменування 
 Вiддiлення № 31 
2) Місцезнаходження 
 Україна, 15600, Чернігівська обл., Менський р-н, м. Мена 
3) Опис 
 Операцiї, передбаченi, як i у Лiвобережному вiддiленнi, м. Київ, а саме: п.п. 1 б), 4 та 6 б), 
за виключенням всiх iнших пунктiв. 
 
1) Найменування 
 Вiддiлення Полiкомбанку, м. Днiпро 
2) Місцезнаходження 
 Україна, 49044, Дніпропетровська обл., м. Днiпро 
3) Опис 
 Операцiї аналогiчнi у Лiвобережному вiддiленнi, м. Київ 
 



16. Судові справи емітента 
 

№ 
з/п 

Номер справи 
Найменування 

суду 
Позивач Відповідач Третя особа Позовні вимоги 

Стан розгляду 
справи 

1 750/3651/17 Деснянський 
районний суд м. 

Чернiгова 

Коваль О.В. Полiкомбанк Антонiшин В.В. Про стягнення збиткiв в розмiрi 
1 800 000,00 грн. та 190 000,00 
доларiв США, загальна сума в 
гривневому еквiвалентi 6 958 

500,00 грн. 

В задоволеннi 
позову 

вiдмовлено 
повнiстю 

Примітки: 
29.08.2017 рiшенням Деснянського районного суду м. Чернiгова по справi № 750/3651/17 в задоволеннi позову вiдмовлено повнiстю. 
27.10.2017 ухвалою апеляцiйного суду Чернiгiвської областi рiшення Деснянського районного суду м.Чернiгова залишено без змiн. 
15.11.2017 позивачем подача касацiйна скарга до Вищого спецiалiзованого суду з розгляду цивiльних та кримiнальних справ. 
17.09.2018 Постановою Верховного суду України рiшення Деснянського районного суду м.Чернiгова та ухвалу апеляцiйного суду Чернiгiвської областi залишено без 
змiн. 
2 927/885/17 Господарський суд 

Чернiгiвської 
областi 

Полiкомбанк ПАТ ВТФ 
"Сiверянка" 

- Про порушення справи про 
банкрутство. 

Сума вимог 17 290 312 грн. 43 
коп. 

Станом на 
31.12.2018 
призначена 

експертиза не 
завершена 

Примітки: 
14.09.2017 банком поданий позов до Господарського суду Чернiгiвської областi про порушення справи про банкрутство боржника. 
26.10.2017 в рамках провадження у судовiй справi № 927/885/17 про порушення банкрутства ПАТ ВТФ "Сiверянка", банком подана заява про грошовi вимоги до 
боржника. 
12.12.2017 ухвалою Господарського суду Чернiгiвської областi вимоги банку визнанi в повному обсязi, судом визнаний реєстр кредиторiв та зобов'язано кредиторiв 
провести першi збори. 
18.12.2017 банком  подана апеляцiйна скарга на ухвалу суду в частинi визнання грошових вимог ТОВ "Ди-Версiя". 
03.04.2018 ухвалою Київського апеляцiйного господарського суду провадження у справi зупинено, у зв'язку з призначенням судом судово-технiчної експертизи 
документiв ТОВ "Ди-Версiя". 
Станом на 31.12.2018 призначена експертиза не завершена. 



XI. Опис бізнесу 
 

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів 
     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 2018 роцi в органiзацiйнiй 
структурi вiдбулися змiни, затвердженнi рiшенням Наглядової ради (протокол вiд 29.11.2018 
№40). 
     Станом на 01.01.2019 Полiкомбанк на своєму балансi має 23 вiддiлення. 
 
Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня 
чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), 
чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) 
(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати 
праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова 
програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників 
операційним потребам емітента 
Станом на 31.12.2018 року середня кiлькiсть працiвникiв становить 264 особи; 
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) - 251; 
Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв (осiб) - 7; 
Середня чисельнiсть працiвникiв, якi працюють за сумiсництвом (осiб) - 6; 
Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб) - 
30 
Фонд оплати працi у 2018 роцi склав 17 796,8 тис. грн., що на 2 823,7 тис. грн. бiльше, нiж у 
2017 роцi. 
Фонд оплати працi у 2017 роцi складав 14 973,1 тис. грн.  
     Кадрова програма Полiкомбанку спрямована на забезпечення якiсного рiвня пiдготовки 
кадрiв: впровадженням ефективної системи управлiння, мотивацiї, розвитку та оцiнки персоналу 
банку.  
Змiст кадрової програми Полiкомбанку 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. 
 
Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та 
місцезнаходження об'єднання,  зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін 
участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання 
1. Асоцiацiя українських банкiв 
Мiсцезнаходження об'єднання: вул. Євгена Сверстюка, буд. 15, м. Київ, 02660 
Сприяння розвитку банкiвської системи України, представництво iнтересiв своїх членiв у 



органах державної влади та управлiння, захист прав банкiв, забезпечення зв'язкiв з 
громадськiстю.  
Полiкомбанк є учасником Асоцiацiї  з 1994 року. 
2. Фонд гарантування вкладiв фiзичних осiб 
Мiсцезнаходження об'єднання: вул. Сiчових Стрiльцiв, буд. 17, м. Київ, 04053 
Державна спецiалiзована установа, яка виконує функцiї державного управлiння у сферi 
гарантування вкладiв фiзичних осiб. Фонд заснований з метою забезпечення захисту iнтересiв 
фiзичних осiб - вкладникiв банкiв. 
Полiкомбанк є учасником Фонду  з 1999 року. 
3. Професiйна Асоцiацiя учасникiв Ринкiв капiталу та Деривативiв (ПАРД). Мiсцезнаходження 
об'єднання: вул. Кутузова, буд. 18/7, кiмн. 205, 206, м. Київ, 01133 
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. 
4. Асоцiацiя "Українськi фондовi торговцi" 
Мiсцезнаходження об'єднання: вул. Воскресенська, буд. 30, м. Днiпро, 49000 
Здiйснення торгiвлi цiнними паперами та ведення депозитарної дiяльностi. 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 з 2009 року. 
5. Асоцiацiя "Українська спiлка учасникiв платiжного ринку". 
Мiсцезнаходження об'єднання: вул. Смоленська, буд. 31/33, м. Київ, 03057 
Сприяння розбудовi, поширенню та масовому використанню на територiї України Нацiональної 
системи масових електронних платежiв, розвитку нацiональних технологiй безготiвкових 
розрахункiв i захисту нацiональних iнтересiв України у цiй сферi. 
Полiкомбанк є членом асоцiацiї з 2004 року. 
6. Український платiжний простiр (ПРОСТIР) 
Мiсцезнаходження об'єднання: вул. Iнститутська, буд. 9, м. Київ, 01601 
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 з 26.10.2016 
року. 
7. Асоцiацiя "УкрСВIФТ" 
Мiсцезнаходження об'єднання: вул. Обсерваторна, буд. 21-А, м. Київ, 04053 
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. 
 



Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, 
установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші 
цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної 
діяльності 
Полiкомбанк спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами протягом 
2018 року не здiйснював. 
 
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного 
періоду, умови та результати цих пропозицій 
Протягом 2018 року будь-яких пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не було. 
 
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості 
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 
Облiкова полiтика визначає та встановлює єдинi пiдходи до побудови та органiзацiї 
бухгалтерського облiку операцiй, якi здiйснює емiтент згiдно з законодавством України. 
Основними принципами бухгалтерського облiку, на яких ґрунтується облiкова полiтика банку є 
безперервнiсть дiяльностi, стабiльнiсть правил бухгалтерського облiку, повне висвiтлення, 
превалювання сутностi над формою 
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 2018 
року не змiнювався. 
Запаси матерiальних цiнностей в облiку вiдображаються за первiсною вартiстю, включаючи 
витрати на доставку, податки, збори та iншi обов'язковi платежi (окрiм тих, що згодом 
вiдшкодовуються банку) за балансовим рахунком 3400. 
Запаси матерiальних цiнностей вiдображаються в бухгалтерському облiку за їх первiсною 
вартiстю i не переоцiнюються. Для визначення вартостi одиницi запасiв матерiальних цiнностей 
(однорiдних, придбаних за рiзними цiнами матерiальних цiнностей, виданих зi складу в 
експлуатацiю або для реалiзацiї та оцiнки їх кiнцевих запасiв) 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. 
 
Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу 
яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги 
виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму 
виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку 
експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, 
виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту 
та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо 
зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; 
про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх 
доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі 
виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, 
нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про 



особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість 
постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 
відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у 
декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або 
більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік  
Полiкомбанк має банкiвську лiцензiю № 152, видану Нацiональним банком України 07 
листопада 2011 року 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 року № 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 Державної 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; 
- оренда iндивiдуальних сейфiв. 
Полiкомбанк є уповноваженим банком, через який здiйснюється виплата пенсiй та грошової 
допомоги за згодою пенсiонерiв та одержувачiв допомоги. 



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 пiдроздiл з управлiння ризиками, що 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. 
Пiдроздiл з 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. Станом на 01.01.2019 кiлькiсть активних платiжних карток, 
емiтованих Полiкомбанком складала 8,1 тис. шт. Мережа з обслуговування платiжних карток 
складалась з 30 банкоматiв та 41 банкiвського термiналу. 
На кiнець 2018 року мережа вiддiлень Полiкомбанку складалася з 23 банкiвських установ, 
розташованих в Чернiговi, Чернiгiвськiй областi (Бобровиця, Корюкiвка, Мена, Нiжин, 
Прилуки, Сосниця), 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. 
В Українi у 2018 роцi фiксувалися позитивнi економiчнi тенденцiї та ознаки макроекономiчної 
стабiлiзацiї.  Основними чинниками, якi стримували полiпшення показникiв реального сектору 
економiки України були погiршення зовнiшньоекономiчних умов торгiвлi за окремими 
напрямами, жорстка монетарна полiтика держави, продовження конфлiкту на Сходi країни. 
Позитивним чинником було збiльшення грошових переказiв трудових мiгрантiв до України (до 
11 млрд дол. США, на 17,5% порiвняно з 2017 роком), що пiдтримувало споживання та 
платiжний баланс. 
У 2018 роцi реальний ВВП збiльшився на 3,3 %, реальне споживання також зросло завдяки 
збiльшенню реального наявного доходу домогосподарств. 
За 2018 рiк обсяг експорту товарiв становив 47 339,9 млн дол. США, iмпорт - 57 141,0 млн дол. 
США. Порiвняно iз 2017 р. експорт збiльшився на 9,4 %, iмпорт - на 15,2 %. Негативне сальдо 
становило 9 801,1 млн дол. США. 
Iндекс споживчих цiн (iндекс iнфляцiї) за рiк у цiлому становив 110,9 %. 
Iндекс промислової продукцiї у 2018 роцi склав 101,6 % (100,4% - у 2017 роцi). 
Iндекс обсягу сiльськогосподарського виробництва у 2018 роцi порiвняно з 2017 роком становив 
107,8 %. 
У 2018 роцi пiдприємствами країни виконано будiвельних робiт на суму 141,2 млрд грн. Iндекс 
будiвельної продукцiї у звiтному роцi порiвняно з попереднiм роком становив 108,5 %. 
Iндекс реальної заробiтної плати у 2018 р. порiвняно з 2017 р. становив 112,5 %. 
Заборгованiсть iз виплати заробiтної плати за 2018 р. зросла на 11,7 % i на 1 сiчня 2019 р. 
становила 2 645,1млн грн. 
Рiвень зареєстрованого безробiття в цiлому по країнi на 1 сiчня 2018 року становив 1,3 % 
населення працездатного вiку. Кiлькiсть зареєстрованих безробiтних на кiнець звiтного перiоду 
становила 341,7 тис. осiб. 
Монетарна полiтика НБУ у 2018 роцi була жорсткою через високi iнфляцiйнi очiкування, що 
сприяло забезпеченню цiнової та курсової стабiльностi. 
У 2018 роцi НБУ чотири рази пiдвищував облiкову ставку з 14,5 % до 18 % рiчних, востаннє - 



наприкiнцi III кварталу. 
Станом на 1 сiчня 2019 року банкiвську лiцензiю Нацiонального банку України на здiйснення 
банкiвської дiяльностi мали 77 банки України. 
В 2018 роцi 2 банки закiнчили процедури злиття з iншими, один припинив дiяльнiсть, ще один 
був перетворений на фiнансову компанiю, ВТБ-банк було визнано неплатоспроможним. 
У 2018 роцi загальнi активи банкiв збiльшилися на 3,9 % до 1 911 млрд грн. На кiнець 2018 року 
частка найбiльших 20 банкiв становила 91 % активiв банкiвського сектору. 
Упродовж 2018 року зростали гривневi кошти населення та суб'єктiв господарювання: на 14,8 % 
та 6,8 % вiдповiдно. 
Наприкiнцi 2018 року банки наростили портфель гривневих депозитiв залучених як вiд 
населення так i вiд пiдприємств. Проте в цiлому, у рiчному вимiрi, зростання депозитiв 
уповiльнилося, зокрема за рахунок зниження залишкiв депозитiв населення в iноземнiй валютi. 
У 2018 роцi зросло кредитування населення - чистi гривневi кредити збiльшилися на 34,1 %. 
Найбiльш високi темпи кредитування були у приватних та державних банках. 
Чистi гривневi кредити корпорацiям зросли на 8,1 % у рiчному вимiрi, найвищий темп 
зростання кредитування мав Приватбанк. Водночас державнi банки припинили нарощувати 
корпоративне гривневе кредитування: якщо у 2017 роцi чистi гривневi кредити в них зросли на 
12,7 %, то за минулий рiк - скоротилися на 1,5 %. 
За 2018 рiк банкiвська система отримала прибуток 21,7 млрд грн, доходи банкiв становили 204,5 
млрд грн, витрати - 182,7 млрд грн. 
Капiтал банкiв за 2018 рiк зменшився на 3,4 % до 155,7 млрд. грн., його частка в пасивах 
становила 11,4 %. 
За рiк статутний капiтал банкiвського сектору зменшився на 29,8 млрд грн або на 6 %. Водночас 
регулятивний капiтал платоспроможних банкiв з початку року зрiс на 12,7 %, а статутний - на 
2,4 %. 
В 2018 роцi головними прiоритетами в роботi Полiкомбанку залишались своєчаснiсть 
проведення клiєнтських платежiв, безумовне виконання зобов'язань перед вкладниками банку. 
максимально можлива кредитна пiдтримка мiсцевих виробникiв, полiпшення якостi 
обслуговування, розвиток iнформацiйних технологiй. 
За пiдсумками 2018 року обсяг залучених Полiкомбанком коштiв клiєнтiв склав 373,8 млн грн, в 
тому числi строковi кошти - 227,3 млн грн (60,8 % загальної суми коштiв клiєнтiв), кошти на 
вимогу - 146,5 млн грн (вiдповiдно 39,2 %). 
Обсяг кредитiв, наданих клiєнтам, на кiнець року становив 433,8 млн грн без урахування 
резервiв. Кредити наданi юридичним особам та фiзичним особам-пiдприємцям становили 429,9 
млн грн (збiльшення за рiк - 20,8 %), фiзичним особам - 3,9 млн грн (зменшення за рiк - 13,4 %). 
Частка кредитiв фiзичним особам в загальнiй сумi кредитiв, наданих клiєнтам, становила на 1 
сiчня 2019 року 1,04 % (на 1 сiчня 2018 року - 1,3 %). 
Полiтика щодо фiнансування дiяльностi банку протягом 2018 року визначалася запланованими 
показниками, затвердженими стратегiчним планом дiяльностi Полiкомбанку на 2018 рiк.  
На 01.01.2019 р. значення регулятивного капiталу становило 203,3 млн грн, розмiр статутного 
капiталу склав 200 млн грн, загальна сума власного капiталу - 259,96 млн грн. 
За операцiями, що здiйснювались банком у 2018 роцi, отримано загальний позитивний результат 
- прибуток склав 0,8 млн грн. 
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. 
 
Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство 
планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською 
діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх 
вартість і спосіб фінансування  
Протягом останнiх 5 рокiв емiтентом придбано 1 нежитлове примiщення (вул. Незалежностi, 
буд. 15), 3 автомобiлi, 13 банкоматiв, постiйно поновлюється парк комп'ютерної технiки, 
обладнання комп'ютерної мережi банку та офiсного обладнання; вiдчужено 10 автомобiлiв. 
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.   
Сума контрактних зобов'язань, пов'язаних з придбанням зазначених нематерiальних активiв 
станом на кiнець дня 31.12.2018 року склала 3 859 тис. грн. 
 
Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини 
емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб 
утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати 
екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, 
плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, 
характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис 
методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване 
зростання виробничих потужностей після її завершення 
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 2018 року на балансi банку враховуються власнi основнi засоби 
на суму 128 673 тис. грн., в т.ч.: 
будiвлi, споруди, передавальнi пристрої  -  63 845 тис. грн.; 
iнвестицiйна нерухомiсть   -  61 985 тис. грн.; 
машини та обладнання   -    2 039 тис. грн.; 
транспортнi засоби   -      105 тис. грн.; 



iншi основнi засоби   -      699 тис. грн. 
Мiсцезнаходження власних та орендованих основних засобiв: Чернiгiвська область, м. Київ та 
м. Днiпро. 
Станом на кiнець дня 31 грудня 2018 року емiтент не має основних засобiв, щодо яких є 
передбаченi законодавством обмеження щодо володiння, користування та розпорядження.  
 
Протягом 2019 року банком 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. 
 
Зростання виробничих потужностей в майбутньому перiодi не передбачаються. 
 
Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або 
економічних обмежень 
До основних проблем, якi суттєво впливали на дiяльнiсть банку у 2018 роцi вiдносяться:  
- наслiдки економiчної та фiнансової кризи;  
- полiтична нестабiльнiсть; 
- вiйськовi дiї на сходi країни, введення воєнного стану на частинi територiї України; 
- девальвацiя гривнi; 
- звуження кола кредитоспроможних потенцiйних позичальникiв;  
- низький захист прав кредиторiв; 
- 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. 
 
 
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками 
фахівців емітента 
Полiтика щодо фiнансування дiяльностi банку протягом 2018 року визначалася запланованими 
показниками, затвердженими стратегiчним планом та Бiзнес-планом дiяльностi Полiкомбанку 
на 2018 рiк.  
Пiдтримання необхiдного рiвня лiквiдностi забезпечувалося шляхом планування та дотримання 
нормативiв лiквiдностi Н4-Н6, LCRBB, LCRIB.  
Протягом 2018 року зазначенi нормативи суворо контролювалися та не порушувались їх 
граничнодопустимi значення, встановленi Постановою Правлiння НБУ вiд 28 серпня 2001 року 
N 368. Станом на 01.01.2019 року значення нормативу миттєвої лiквiдностi (Н4) становило 
126,31%, поточної лiквiдностi (Н5) - 122,98%, короткострокової - 121,55%, LCRBB - 297,22%, 
LCRIB - 1 356,56%.  
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. 
 
Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного 
періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів 
Укладенi, але ще не виконанi договори (контракти) на кiнець дня 31 грудня 2018 року вiдсутнi. 
 
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення 
виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які 
можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) 



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 2018 року посилити свою позицiю на ринку банкiвських послуг України. 
 
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження 
та розробку за звітний рік 
Наукових дослiджень та розробок Полiкомбанк в 2018 роцi не проводив. Витрати на 
дослiдження та розробки протягом звiтного року не здiйснювалися. 



Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та 
результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та 
аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в 
довільній формі 
Iншої iстотної iнформацiї про Полiкомбанк за звiтний перiод немає. 
 
 

IV. Інформація про органи управління 
Орган 

управління 
Структура Персональний склад 

Правлiння банку - Голова Правлiння - Тарасовець Микола 
Павлович 
Член Правлiння, заступник Голови 
Правлiння - Горнюк Євген 
Миколайович 
Член Правлiння, заступник Голови 
Правлiння - Муцька Тамара 
Миколаївна 
Член Правлiння, головний бухгалтер - 
Дудко Марина Миколаївна 
Член Правлiння - Ховрич Андрiй 
Iванович 
Член Правлiння - Федорова Тамара 
Миколаївна 
Член Правлiння - Пономаренко Тетяна 
Анатолiївна 

Наглядова рада 1. Комiтет Наглядової ради 
Полiкомбанку з питань аудиту:  
- Бурмака Микола Олексiйович - 
незалежний член - Голова Комiтету;  
- Радченко Микола Олексiйович - 
незалежний член; 
- Тарасовець Олександр Миколайович - 
акцiонер. 
 
2. Комiтет Наглядової ради 
Полiкомбанку з питань призначень та 
визначення винагород:  
- Седнiвець Любов Миколаївна - 
незалежний член - Голова Комiтету;  
- Радченко Микола Олексiйович - 
незалежний член; 
- Тарасовець Юрiй Миколайович - 
акцiонер. 

Голова Наглядової ради (незалежний 
член) - Радченко Микола Олексiйович 
Член Наглядової ради (незалежний 
член) - Бурмака Микола Олексiйович 
Член Наглядової ради (незалежний 
член) - Седнiвець Любов Миколаївна 
Член Наглядової ради (акцiонер) - 
Тарасовець Юрiй Миколайович 
Член Наглядової ради (акцiонер) - 
Тарасовець Олександр Миколайович 

 

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) 
 49 
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
 Полiкомбанк, 19356610, Голова Правлiння 
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 
 10.07.2012, обрано 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 2014 року - Голова Правлiння 
Полiкомбанку (вул. О. Молодчого, 46, м. Чернiгiв, 14013). 
Загальний стаж роботи 49 рокiв. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має. 
Фiзичною особою не надано згоди на розкриття паспортних даних 
 
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) 
 20 
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
 Полiкомбанк, 19356610, заступник Голови Правлiння - начальник управлiння активних та 
пасивних операцiй 
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 
 05.09.2006, обрано 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. 
Особа на iнших пiдприємствах посад не займає. 
Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: з 2014 року - заступник Голови 
Правлiння Полiкомбанку (вул. О. Молодчого, 46, м. Чернiгiв, 14013). 
Загальний стаж роботи 20 рокiв. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має. 
Фiзичною особою не надано згоди на розкриття паспортних даних 



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) 
 40 
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
 Полiкомбанк, 19356610, начальник органiзацiйно-правового вiддiлу 
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 
 05.09.2006, обрано 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. 
Особа на iнших пiдприємствах посад не займає. 
Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: з 2014 року - начальник 
органiзацiйно-правового вiддiлу Полiкомбанку (вул. О. Молодчого, 46, м. Чернiгiв, 14013). 
Загальний стаж роботи 40 рокiв. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має. Фiзичною особою не 
надано згоди на розкриття паспортних даних 
 
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) 
 13 
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
 Полiкомбанк, 19356610, фахiвець з фiнансового монiторингу сектору фiнансового 
монiторингу 
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 
 23.01.2014, обрано 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. 
Особа на iнших пiдприємствах посад не займає. 
Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: з 2014 - начальник сектора 
фiнансового монiторингу Полiкомбанку (вул. О. Молодчого, 46, м. Чернiгiв, 14013). 
Загальний стаж роботи 13 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа 
не має. Фiзичною особою не надано згоди на розкриття паспортних даних 
 
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) 
 21 
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
 Полiкомбанк, 19356610, начальник фiнансово-економiчного вiддiлу 
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 
 07.04.2014, обрано 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. 
Особа на iнших пiдприємствах посад не займає. 
Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: з 2014 року - начальник 
фiнансово-економiчного управлiння Полiкомбанку (вул. О. Молодчого, 46, м. Чернiгiв, 14013). 
Загальний стаж роботи 21 рiк. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має. 
Фiзичною особою не надано згоди на розкриття паспортних даних 
 
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) 
 27 
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
 Полiкомбанк, 19356610, начальник вiддiлу активних та пасивних операцiй управлiння 
активних i пасивних операцiй 



8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 
 24.12.2014, обрано 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. 
Особа на iнших пiдприємствах посад не займає. 
Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: з 2014 року - заступник Голови 
Правлiння - начальник управлiння активних i пасивних операцiй Полiкомбанку 
(вул. О. Молодчого, 46, м. Чернiгiв, 14013). 
Загальний стаж роботи 27 рокiв. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має. 
Фiзичною особою не надано згоди на розкриття паспортних даних 
 
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) 
 17 
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
 Полiкомбанк, 19356610, заступник головного бухгалтера - начальник вiддiлу 
адмiнiстративно-управлiнських розрахункiв 
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 
 26.04.2016, обрано 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. 
Особа на iнших пiдприємствах посад не займає. 
Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: з 2014 - 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). 
Загальний стаж роботи 17 рокiв. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має. 
Фiзичною особою не надано згоди на розкриття паспортних даних 



 
1) Посада 
 Голова Спостережної ради (незалежний член) 
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, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
 Нацiональний Банк України, 00032106, Управлiння Нацiонального банку України в 
Чернiгiвськiй областi, Начальник Управлiння 
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 
 25.04.2017, обрано 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. За рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 25.04.2017 № 70) його 
обрано Головою Спостережної ради. За рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв (протокол 
вiд 25.04.2018 № 74) припинено повноваження Голови Спостережної ради. 
Посадова особа не є акцiонером банку. Особа є пенсiонером. 
Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: 2014-2015 - Начальник 
Управлiння Нацiонального банку України в Чернiгiвськiй областi (вул. Кирпоноса, 16, 
м. Чернiгiв, 14000), з 2015 року - 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 
 
1) Посада 
 Член Спостережної ради (незалежний член) 
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, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
 ПАТ "ЧЕЗАРА", 14307392, директор з кадрових та загальних питань 
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 
 25.04.2017, обрано 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. За рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 25.04.2017 № 70) його 
обрано Членом Спостережної ради. 
За рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 25.04.2018 № 74) припинено 
повноваження Члена Спостережної ради. 
Посадова особа не є акцiонером банку. Особа є пенсiонером. 
Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: 2014-2016 - директор з 
кадрових та загальних питань ПАТ "ЧЕЗАРА" (вул. Захисникiв України, буд. 25, м. Чернiгiв, 
14030), з 2016 року - пенсiонер. 
Загальний стаж роботи 43 роки.  
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має.  
Фiзичною особою не надано згоди на розкриття паспортних даних 
 
1) Посада 
 Член Спостережної ради (незалежний член) 
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, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
 ПАТ "Готель-Україна", 14219127, ПАТ "Готель-Україна", менеджер у готельному 
господарствi 
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 
 25.04.2017, обрано 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. За рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 25.04.2017 № 70) його 
обрано Членом Спостережної ради. За рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв (протокол 
вiд 25.04.2018 № 74) припинено повноваження Члена Спостережної ради. 
Посадова особа не є акцiонером банку. Особа є пенсiонером. 
Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: 2014-2015 - менеджер у 
готельному господарствi ПАТ "Готель-Україна" (пр-т Миру, 33, м. Чернiгiв, 14000), з 2015 року 
- 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 
 
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) 
 10 
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
 ТОВ "Чернiгiвмiськбуд", 35884120, комерцiйний директор 
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 
 25.04.2017, обрано 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. За рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 25.04.2017 № 70) його 
обрано Членом Спостережної ради. За рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв (протокол 
вiд 25.04.2018 № 74) припинено повноваження Члена Спостережної ради. 
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: з 2014 року - фiзична особа-
пiдприємець та комерцiйний директор ТОВ "Чернiгiвмiськбуд", 2014-2016 - Член Наглядової 
ради ПрАТ "Ресторан "Градецький", з 2016 року - Голова Наглядової ради ПрАТ "Ресторан 
"Градецький" (пр-т Миру, 68, м. Чернiгiв, 14005), з 2016 року - Голова Наглядової ради ПрАТ 
"Чернiгiвводпроект" (пр-т Перемоги, 39, м. Чернiгiв, 14017), з квiтня 2018 року - Голова 
Наглядової ради АТ "Готель "Градецький" (пр-т Миру, 68, м. Чернiгiв, 14005) 
Загальний стаж роботи 10 рокiв. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має.  
Фiзичною особою не надано згоди на розкриття паспортних даних 
 
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) 
 17 
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
 ПрАТ "ЧБ "Спорттовари", 01555326, директор 
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 
 25.04.2017, обрано 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. За рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 25.04.2017 № 70) його 
обрано Членом Спостережної ради. За рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв (протокол 
вiд 25.04.2018 № 74) припинено повноваження Члена Спостережної ради. 
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: з 2014 року - фiзична особа-
пiдприємець, 2014-2016 - директор ПАТ "ЧБ "Спорттовари", з травня 2016 - директор ПрАТ "ЧБ 
"Спорттовари"; 2014-2016 - Член Наглядової ради ПАТ "ЧЗ "Металiст" (вул. Промислова, 7, 
м. Чернiгiв, 14017), з травня 2016 року - Член Наглядової ради ПрАТ "ЧЗ "Металiст" 
(вул. Промислова, 7, м. Чернiгiв, 14017); з квiтня 2016 року - Член Наглядової ради ПрАТ 
"Чернiгiвська швейна фабрика "Елегант" (пр-т Перемоги, 41, м. Чернiгiв, 14017); 2014-2016 
року - комерцiйний директор ПАТ "Рекламний комбiнат" (вул. Iвана Мазепи, 53, м. Чернiгiв, 
14017), з квiтня 2016 року - комерцiйний директор ПрАТ "Рекламний комбiнат" (вул. Iвана 
Мазепи, 53, м. Чернiгiв, 14017); з квiтня 2017 року - Член Наглядової ради ПрАТ "Елiта" 
(вул. Освiти, 10, смт Сосниця, Сосницький р-н, Чернiгiвська обл., 16100); з 2018 року - 
заступник директора ПрАТ Елiта" (вул. Освiти, 10, смт Сосниця, Сосницький р-н, Чернiгiвська 
обл., 16100) 
Загальний стаж роботи 17 рокiв.  
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має.  
Фiзичною особою не надано згоди на розкриття паспортних даних 
 
1) Посада 
 Голова Наглядової ради (незалежний член) 
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, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
 Полiкомбанк, 19356610, Член Спостережної ради 
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 
 06.08.2018, обрано на 3 роки 
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 Наглядову раду 
банку. За рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 25.04.2018 № 74) його 
обрано Членом Наглядової ради. Рiшенням Наглядової ради (протокол засiдання вiд 25.04.2018 
№ 12) його обрано Головою Наглядової ради. За рiшенням позачергових Загальних зборiв 
акцiонерiв (протокол вiд 06.08.2018 № 75) припинено повноваження Голови Наглядової ради. За 
рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 06.08.2018 № 75) його обрано 
Членом Наглядової ради. Рiшенням Наглядової ради (протокол засiдання вiд 06.08.2018 № 22) 
його обрано Головою Наглядової ради. 
Посадова особа не є акцiонером банку. Особа є пенсiонером. 
Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: 2014-2016 - директор з 
кадрових та загальних питань ПАТ "ЧЕЗАРА" (вул. Захисникiв України, буд. 25, м. Чернiгiв, 
14030), з вересня 2016 року - пенсiонер. 
Загальний стаж роботи 43 роки.  
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має. 
Фiзичною особою не надано згоди на розкриття паспортних даних 
 



1) Посада 
 Член Наглядової ради (незалежний член) 
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, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
 Полiкомбанк, 19356610, Член Спостережної ради 
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 
 25.04.2018, обрано на 3 роки 
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 Наглядову раду 
банку. За рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 25.04.2018 № 74) його 
обрано Членом Наглядової ради. За рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв 
(протокол вiд 06.08.2018 № 75) припинено повноваження Члена Наглядової ради. 
Посадова особа не є акцiонером банку. Особа є пенсiонером. 
Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: 2014-2015 - менеджер у 
готельному господарствi ПАТ "Готель-Україна" (пр-т Миру, буд. 33, м. Чернiгiв, 14000), з 2015 
року - 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 
 
1) Посада 
 Член Наглядової 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) 
 10 
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
 Полiкомбанк, 19356610, Член Спостережної ради 
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 
 06.08.2018, обрано на 3 роки 
9) Опис 
 Повноваження та обов'язки посадової особи визначено у Статутi банку та Положеннi про 
Наглядову раду банку. За рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 25.04.2018 
№ 74) його обрано Членом Наглядової ради. За рiшенням позачергових Загальних зборiв 
акцiонерiв (протокол вiд 06.08.2018 № 75) припинено повноваження Члена Наглядової ради. За 



рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 06.08.2018 № 75) його обрано 
Членом Наглядової ради. 
Посадова особа є акцiонером Полiкомбанку, володiє 23,091640% 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: з 2014 року - фiзична особа-
пiдприємець та комерцiйний директор ТОВ "Чернiгiвмiськбуд"; 2014-2016 - Член Наглядової 
ради ПрАТ "Ресторан "Градецький", з 2016 року - Голова Наглядової ради ПрАТ "Ресторан 
"Градецький" (пр-т Миру, 68, м. Чернiгiв, 14005); з 2016 року - Голова Наглядової ради ПрАТ 
"Чернiгiвводпроект" (пр-т Перемоги, 39, м. Чернiгiв, 14017); з квiтня 2018 року - Голова 
Наглядової ради АТ "Готель "Градецький" (пр-т Миру, 68, м. Чернiгiв, 14005) 
Загальний стаж роботи 10 рокiв.  
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має.  
Фiзичною особою не надано згоди на розкриття паспортних даних 
 
1) Посада 
 Член Наглядової 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) 
 17 
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
 Полiкомбанк, 19356610, Член Спостережної ради 
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 
 06.08.2018, обрано на 3 роки 
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 Наглядову раду 
банку. За рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 25.04.2018 № 74) його 
обрано Членом Наглядової ради. За рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв 
(протокол вiд 06.08.2018 № 75) припинено повноваження Члена Наглядової ради. За рiшенням 
позачергових Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 06.08.2018 № 75) його обрано Членом 
Наглядової ради. 
Посадова особа є акцiонером Полiкомбанку, володiє 0,887800 % 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: з 2014 року - фiзична особа-
пiдприємець, 2014-2016 - директор ПАТ "ЧБ "Спорттовари", з травня 2016 - директор ПрАТ "ЧБ 
"Спорттовари"; 2014-2016 - Член Наглядової ради ПАТ "ЧЗ "Металiст" (вул. Промислова, 7, 
м. Чернiгiв, 14017), з травня 2016 року - Член Наглядової ради ПрАТ "ЧЗ "Металiст" 
(вул. Промислова, 7, м. Чернiгiв, 14017); з квiтня 2017 року - Член Наглядової ради ПрАТ 
"Чернiгiвська швейна фабрика "Елегант" (пр-т Перемоги, 41, м. Чернiгiв, 14017); 2014-2016 року 
- комерцiйний директор ПАТ "Рекламний комбiнат" (вул. Iвана Мазепи, 53, м. Чернiгiв, 14017), 
з квiтня 2016 року - комерцiйний директор ПрАТ "Рекламний комбiнат" (вул. Iвана Мазепи, 53, 
м. Чернiгiв, 14017); з квiтня 2017 - року Член Наглядової ради ПрАТ "Елiта" (вул. Освiти, 10, 



смт Сосниця, Сосницький р-н, Чернiгiвська обл., 16100); з 2018 року - заступник директора 
ПрАТ Елiта" (вул. Освiти, 10, смт Сосниця, Сосницький р-н, Чернiгiвська обл., 16100) 
Загальний стаж роботи 17 рокiв. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має.  
Фiзичною особою не надано згоди на розкриття паспортних даних 
 
1) Посада 
 Член Наглядової ради (незалежний член) 
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) 
 16 
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
 ПрАТ "Рекламний комбiнат", 14232168, юрисконсульт 
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 
 25.04.2018, обрано на 3 роки 
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 Наглядову раду 
банку. За рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 25.04.2018 № 74) його 
обрано Членом Наглядової ради. За рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв 
(протокол вiд 06.08.2018 № 75) припинено повноваження члена Наглядової ради. 
Посадова особа не є акцiонером банку. 
Особа займає посаду юрисконсульта ПрАТ "Рекламний комбiнат" (вул. Iвана Мазепи, буд. 53, 
м. Чернiгiв, 14017) 
Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: 2014-2016 - юрисконсульт 
ПАТ "Рекламний комбiнат" (вул. Iвана Мазепи, буд. 53, м. Чернiгiв, 14017), з квiтня 2016 року - 
юрисконсульт ПрАТ "Рекламний комбiнат" (вул. Iвана Мазепи, буд. 53, м. Чернiгiв, 14017); 
2014-2016 - Член Наглядової ради ПАТ "Рекламний комбiнат" (вул. Iвана Мазепи, буд. 53, 
м. Чернiгiв, 14017); з квiтня 2017 - року Член Наглядової ради ПрАТ "Елiта" (вул. Освiти, 
буд. 10, смт Сосниця, Сосницький р-н, Чернiгiвська обл., 16100) 
Загальний стаж роботи 16 рокiв.  
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має.  
Фiзичною особою не надано згоди на розкриття паспортних даних 
 
1) Посада 
 Член Наглядової ради (незалежний член) 
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Бурмака Микола Олексiйович 
3) Ідентифікаційний код юридичної особи 
 д/в 
4) Рік народження 
 1954 
5) Освіта 
 Вища 



6) Стаж роботи (років) 
 41 
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
 Державна служба України з питань захисту персональних даних, 37508334, Голова 
Служби 
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 
 06.08.2018, обрано на 3 роки 
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 Наглядову раду 
банку. За рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 06.08.2018 № 75) 
його обрано Членом Наглядової ради. 
Посадова особа не є акцiонером банку. 
Посадова особа займає посаду професора кафедри мiжнародного менеджменту Київського 
нацiонального економiчного унiверситета iм. Вадима Гетьмана (пр-т Перемоги, буд. 54/1, 
м. Київ, 03057). 
Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх 5 рокiв: з 2014 року - Голова Державної 
служби України з питань захисту персональних даних (вул. Марини Раскової, буд. 15, Київ, 
02002); з 2016 року - професор кафедри мiжнародного менеджменту Київського нацiонального 
економiчного унiверситета iм. Вадима Гетьмана (пр-т Перемоги, буд. 54/1, м. Київ, 03057) 
Загальний стаж роботи 41 рiк. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має. 
Фiзичною особою не надано згоди на розкриття паспортних даних 
 
1) Посада 
 Член Наглядової ради (незалежний член) 
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Седнiвець Любов Миколаївна 
3) Ідентифікаційний код юридичної особи 
 д/в 
4) Рік народження 
 1954 
5) Освіта 
 Вища 
6) Стаж роботи (років) 
 38 
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
 Нацiональний Банк України, 00032106, з 2013 року - пенсiонер 
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 
 06.08.2018, обрано на 3 роки 
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 Наглядову раду 
банку. За рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 06.08.2018 № 75) її 
обрано Членом Наглядової ради. 
Посадова особа не є акцiонером банку. Особа є пенсiонером. 
Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: з 2013 року - пенсiонер. 
Загальний стаж роботи 38 рокiв. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має. 
Фiзичною особою не надано згоди на розкриття паспортних даних особою 
 



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

Кількість за видами акцій 
Посада 

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

юридичної особи  

 Ідентифікаційний 
код юридичної особи 

Кількість 
акцій (шт.) 

Від загальної 
кількості акцій 

(у відсотках) Прості іменні 
Привілейовані 

іменні 

1 2 3 4 5 6 7 

Голова Правлiння Тарасовець Микола 
Павлович 

д/в 47 981 0,2399 47 981 0 

Член Правлiння Горнюк Євген 
Миколайович 

д/в 0 0 0 0 

Член Правлiння Федорова Тамара 
Миколаївна 

д/в 0 0 0 0 

Член Правлiння Пономаренко Тетяна 
Анатолiївна 

д/в 0 0 0 0 

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

Член Правлiння Муцька Тамара 
Миколаївна 

д/в 0 0 0 0 

Член Правлiння, 
Головний бухгалтер 

Дудко Марина 
Миколаївна 

д/в 0 0 0 0 

Голова Наглядової 
ради 

Радченко Микола 
Олексiйович 

д/в 0 0 0 0 

Член Наглядової ради Шило Анатолiй 
Миколайович 

д/в 0 0 0 0 

Член Наглядової ради Тарасовець Олександр 
Миколайович 

д/в 177 560 0,8878 177 560 0 

Член Наглядової ради Тарасовець Юрiй 
Миколайович 

д/в 4 618 328 23,0916 4 618 328 0 

Член Наглядової ради Глаголєв Павло 
Олександрович 

д/в 0 0 0 0 

Член Наглядової ради Бурмака Микола 
Олексiйович 

д/в 0 0 0 0 

Член Наглядової ради Седнiвець Любов 
Миколаївна 

д/в 0 0 0 0 

Голова Спостережної 
ради 

Волошок Леонiд 
Петрович 

д/в 0 0 0 0 

Усього 4 843 869 24,2193 4 843 869 0 

 



3. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені 
посадовим особам емітента в разі їх звільнення 

 
Протягом 2018 року виплати винагороди або компенсацiї, пов'язанi зi звiльненням членiв 
Наглядової ради та Правлiння в Полiкомбанку, не здiйснювались та на майбутнє не передбаченi. 
 
 

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій 
(часток, паїв) 

Найменування юридичної 
особи засновника та/або 

учасника 

Ідентифікаційн
ий 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 
14020, Чернігівська обл., м. 

Чернiгiв, вул. Малиновського, 
буд. 36 

0,1018 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи 

Відсоток акцій 
(часток, паїв), які 

належать 
засновнику та/або 

учаснику (від 
загальної 
кількості) 

Бондаpенко Свiтлана Георгiївна 1,3509 
Зiбла Свiтлана Миколаївна 0,3433 

Тарасовець Микола Павлович 0,2399 
Лебедєва Hадiя Iванiвна 0,0636 

Стpюков Володимиp Петpович 0,0624 
Юрченко Ганна Станiславiвна 0,0531 
Пiнчук Свiтлана Михайлiвна 0,0507 

Сорокiна Катерина Миколаївна 0,0471 
Боюн Hiна Андрiївна 0,0467 

Могiнський Василь Володимирович 0,0455 
Атрощенко Михайло Петрович 0,0453 
Лiпницька Свiтлана Леонiдiвна 0,0444 
Марченко Ганна Костянтинiвна 0,0428 
Кахановська Наталiя Василiвна 0,0398 
Крепосний Григорiй Дмитрович 0,032 
Воробйов Олександр Iгоревич 0,0308 
Кононов Володимир Павлович 0,0261 
Савченко Людмила Борисiвна 0,023 

Суржик Микола Iванович 0,0121 
Усього 2,7013 

 

 
 
 
 



VII. Звіт керівництва (звіт про управління) 
 

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента 
В довгостроковiй перспективi Полiкомбанк визначив такi стратегiчнi цiлi: 
- сприяння розвитку галузей народного господарства; 
- кредитна пiдтримка мiсцевого товаровиробника; 
- подальше розширення мережi пунктiв продажу банкiвських продуктiв; 
- полiпшення умов обслуговування клiєнтiв. 
 
2. Інформація про розвиток емітента 
Акцiонерне товариство "Полiкомбанк" - це унiверсальна фiнансово-кредитна установа, яка 
здiйснює активну дiяльнiсть на внутрiшньому фiнансовому ринку, пропонує повний спектр 
послуг своїм клiєнтам. 
Полiкомбанк здiйснює свою дiяльнiсть на територiї м. Чернiгова, Чернiгiвської областi, м. Київ 
та м. Днiпро. На кiнець 2018 року мережа вiддiлень Полiкомбанку складалася з 23 банкiвських 
установ.  
В 2018 роцi банк входив до III групи банкiв України "Банки з приватним капiталом" (згiдно з 
класифiкацiєю НБУ). 
Статутний капiтал на кiнець року становив 200 млн грн, регулятивний - 203,3 млн грн. 
На кiнець 2018 року розмiр активiв банку становив 649 млн грн. Найбiльшу частку в їх 
структурi займали кредити клiєнтам - 58,6% станом на кiнець дня 31 грудня 2018 року. 
В структурi пасивiв банку найбiльшу питому вагу (57,6%) займали кошти клiєнтiв, їх розмiр на 
кiнець 2018 року становив 373,8 млн грн. При цьому питома вага строкових коштiв в загальнiй 
сумi коштiв клiєнтiв становила 60,8% (їх розмiр на кiнець 2018 року склав 227,3 млн грн, питома 
вага коштiв на вимогу - вiдповiдно 39,2% (їх розмiр на кiнець 2018 року склав 146,5 млн грн). 
Полiкомбанк є акцiонером ряду пiдприємств, зокрема, ПрАТ "Завод металоконструкцiй та 
металооснастки", ПрАТ "Чексiл", ПАТ "Полiграфiчно-видавничий комплекс "Десна". 
В 2018 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. 
Основними банкiвськими ризиками та невизначеностями, з якими стикався Полiкомбанк у своїй 
господарськiй дiяльностi у 2018 роцi були: 
- вiдсутнiсть ефективних правових важелiв впливу на недобросовiсних позичальникiв; 
- домiнування на ринку державних банкiв, що шкодить процесам конкуренцiї i в кiнцевому 
рахунку iнтересам споживачiв; 
- значнi iнфляцiйнi i девальвацiйнi ризики, оскiльки вони пiдривають довiру внутрiшнiх 
iнвесторiв до нацiональної валюти та змушують регулятора проводити бiльш жорстку 
монетарну полiтику, що в свою чергу пiдвищує вартiсть кредитних ресурсiв;  
- високий рiвень тiньової економiки i зростання трудової мiграцiї звужує загальну 
кiлькiсть платоспроможних клiєнтiв в рiзних сегментах; 
- уповiльнення структурних реформ в частинi приватизацiї, запуску ринку землi, 
корпоративного управлiння шкодить iнвестицiйному та бiзнес-клiмату, процесу спiвпрацi з 
МВФ та iншими мiжнародними фiнансовими органiзацiями, що вкрай важливо для фiнансової 
стабiльностi в умовах майбутнiх значних виплат за зовнiшнiми зобов'язаннями. 
На розвиток та дiяльнiсть Полiкомбанку у 2018 роцi також впливали загальна полiтична 
ситуацiя та продовження конфлiкту з Росiєю. Цi чинники здiйснювали вплив на 
макроекономiчнi умови роботи банку. В той же час, запровадження воєнного стану в областях, 
де Полiкомбанк проводить свою дiяльнiсть, не мало значного впливу на роботу банку: депозити 
населення та бiзнесу не знизилися, платежi здiйснювалися безперебiйно. 
Досягнення домовленостi з МВФ про продовження програми спiвпрацi дозволило дещо знизити 



системнi ризики та невизначеностi для економiки та фiнансового сектору. Це також вплинуло на 
стабiльнiсть валютного ринку та темпи iнфляцiї у 2018 роцi. 
 
3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних 
паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового 
стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про: 
Деривативи не укладались, правочини щодо похiдних цiнних паперiв не вчинялись. 
 
1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі 
політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої 
використовуються операції хеджування 
Дiюча в банку система управлiння ризиками забезпечує дотримання основних економiчних 
нормативiв, що встановленi Нацiональним банком України, є достатньо дiєвою, охоплює 
управлiння всiма суттєвими ризиками, на якi наражається банк.  
У банку здiйснюється розрахунок та оцiнка наступних видiв ризику: 
 ризик лiквiдностi; 
 кредитний ризик; 
 валютний ризик; 
 процентний ризик. 
 
2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або 
ризику грошових потоків 
Для оцiнки ризику лiквiдностi в банку розроблено стратегiю пiдтримки лiквiдностi, 
здiйснюється характеристика джерел покриття дефiциту лiквiдностi, класифiкацiя активiв за 
ступенем лiквiдностi. В процесi визначення та оцiнки ризику лiквiдностi банк здiйснює опис 
порядку та методики визначення i оцiнки ризику лiквiдностi, передбачає контроль дотримання 
нормативiв та лiмiтiв, процедуру та систему звiтностi, розробку заходiв з управлiння 
лiквiднiстю. 
Для оцiнки кредитного ризику в банку визначенi принципи управлiння кредитним ризиком, 
стратегiя, методи, iнструменти та вiдповiдальнiсть щодо управлiння кредитним ризиком.  
Для оцiнки валютного ризику в банку визначена стратегiя, методи, iнструменти управлiння 
валютним ризиком, оцiнка та прогнозування валютного ризику, розробленi заходи з управлiння 
валютним ризиком, встановлена вiдповiдальнiсть та звiтнiсть щодо валютного ризику. 
Визначення та оцiнка валютного ризику здiйснюється в установленому порядку вiдповiдно до 
затвердженої методологiї оцiнки валютного ризику, лiмiтування, контролю дотримання 
встановлених лiмiтiв, розробки заходiв з оптимiзацiї валютного ризику, процедури та систему 
звiтностi. 
Для оцiнки процентного ризику в банку встановлена стратегiя, методи, iнструменти, 
розроблюються заходи з управлiння процентним ризиком. Визначення та оцiнка процентного 
ризику здiйснюється в установленому порядку, встановленi лiмiти, методи управлiння 
процентним ризиком та iн. 
Найбiльшої уваги потребує операцiйний ризик; дефiцит на ринку працi фахiвцiв необхiдної 
банку квалiфiкацiї та прiоритети програм внутрiшнього навчання працiвникiв. 
 
4. Звіт про корпоративне управління: 
1) посилання на: 
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент 
Власний кодекс корпоративного управлiння вiдсутнiй. 
 
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший 
кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати 



Банк не користувався кодексом корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання 
юридичних осiб або iншим кодексом корпоративного управлiння. 
 
вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 
визначені законодавством вимоги 
Банк не застосовував iншу практику корпоративного управлiння, понад визначенi 
законодавством вимоги. 
 
2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, 
зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від 
яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини 
таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення 
кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 
цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій 
Iнформацiя щодо вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння не наводиться, 
оскiльки Банк не має власного кодексу корпоративного управлiння та не користується 
кодексами корпоративного управлiння iнших пiдприємств, установ, органiзацiй. 
 
3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників) 
 

чергові позачергові 
Вид загальних зборів 

 X 
Дата проведення 08.01.2018 
Кворум зборів 58,2487 
Опис У звiтному роцi 08.01.18 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 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: 
02 сiчня 2018 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. Затвердження результатiв приватного розмiщення акцiй Банку та звiту 
про результати приватного розмiщення акцiй. 
4. Внесення змiн до Статуту Банку. 
 
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. Прийняти до уваги, що на 08.01.18 розмiщено 5.500.000 шт. простих 
iменних акцiй Банку 21-ї емiсiї номiнальною вартiстю 10,00 грн. кожна. 
Учасниками емiсiї сплачено 100% вартостi розмiщених акцiй на загальну 
суму 55.000.000,00 грн. грошовими коштами. 
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 200.000.000,00 грн., який розподiлений 
на 19.977.800 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. 
 
Завершення загальних зборiв 08.01.18 о 10:35. 
За результатами голосування оформлено протокол про пiдсумки 
голосування. Дата складення протоколу про пiдсумки голосування: 
08.01.18. 



Дата складення протоколу загальних зборiв акцiонерiв: 08.01.18. 
 

чергові позачергові 
Вид загальних зборів 

X  
Дата проведення 25.04.2018 
Кворум зборів 60,2648 
Опис У звiтному роцi 25.04.18 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 Свiдоцтв про реєстрацiю випуску акцiй 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:  
19 квiтня 2018 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: 6 (шiсть) осiб, яким 
належить 8.564.667 голосiв, що становить 60,2648% 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 членiв 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. Розгляд звiту Правлiння за 2017 рiк, прийняття рiшення за наслiдками 
його розгляду. 
4. Розгляд звiту Спостережної ради за 2017 рiк, прийняття рiшення за 
наслiдками його розгляду. 
5. Розгляд висновкiв (звiту) зовнiшнього аудиту та затвердження заходiв за 
результатами його розгляду. 



6. Затвердження рiчного звiту (рiчної фiнансової звiтностi) Банку за 2017 
рiк. 
7. Розподiл чистого прибутку 2017 року. 
8. Затвердження звiту про винагороду членiв Спостережної ради. 
9. Про змiну типу акцiонерного товариства. 
10. Про змiну найменування Банку. 
11. Внесення змiн до Статуту Банку. 
12. Внесення змiн до внутрiшнiх положень Банку. 
13. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Спостережної 
ради. 
14. Обрання членiв Наглядової ради. 
15. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з 
членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на 
пiдписання договорiв з ними.  
16. Щодо внесення змiн до положення про винагороду членiв Правлiння. 
17. Прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинiв. 
 
Результати розгляду питань порядку денного: 
1.Обрати лiчильну комiсiю у складi 3 осiб: Гаврилiна Ольга Валерiївна - 
голова, Федосок Олена Петрiвна, Ключник Юлiя Миколаївна. 
2. Обрати для проведення загальних зборiв акцiонерiв Товариства Голову 
зборiв Волошка Леонiда Петровича, секретаря зборiв Селiвон Iрину 
Юрiївну. 
Для доповiдей з кожного питання порядку денного надавати до 15 хвилин 
на одну особу, на обговорення (виступи, питання) - до 5 хвилин на особу. 
3. Затвердити звiт Правлiння за 2017 рiк.   
4. Затвердити звiт Спостережної ради за 2017 рiк.  
5. Затвердити заходи за результатами розгляду висновкiв (звiту) 
зовнiшнього аудитора - ТОВ Аудиторська фiрма "РАДА ЛТД" за 2017 рiк. 
6. Затвердити рiчний звiт (рiчну фiнансову звiтнiсть) Банку за 2017 рiк у 
складi Звiту про фiнансовий стан (Балансу), Звiту про прибутки i збитки та 
iнший сукупний дохiд (Звiту про фiнансовi результати), Звiту про змiни у 
власному капiталi (Звiт про власний капiтал), Звiту про рух грошових 
коштiв та Примiток до фiнансової звiтностi. 
7. Прибуток Банку за результатами дiяльностi в 2017 роцi становить: 
287.255,81 гривень (Двiстi вiсiмдесят сiм тисяч двiстi п'ятдесят п'ять 
гривень 81 коп.). 
Згiдно з Законом України "Про акцiонернi товариства" та рiшенням 
Спостережної ради Банку (протокол вiд 05.01.18 № 2) 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 2017 роцi 
розподiлити таким чином: 
до резервного капiталу - 15.000,00 гривень (П'ятнадцять тисяч гривень 00 
коп.); 
прибуток у розмiрi 270.035,81 гривень (Двiстi сiмдесят тисяч тридцять 
п'ять гривень 81 коп.) не розподiляти. 
8. Затвердити звiт про винагороду членiв Спостережної ради. 
9. Прийняти рiшення про змiну типу товариства з публiчного на приватне 
акцiонерне товариство. 



10. Прийняти рiшення про змiну найменування Банку з Публiчного 
акцiонерного товариства "Полiкомбанк" на Акцiонерне товариство 
"Полiкомбанк". Новим скороченим найменуванням товариства є 
Полiкомбанк. 
Новим найменуванням Банку росiйською мовою є Акционерное общество 
"Поликомбанк". Новим скороченим найменуванням Банку росiйською 
мовою є Поликомбанк. 
Новим найменуванням Банку англiйською мовою є Joint Stock Company 
"Policombank". Новим скороченим найменуванням Банку англiйською 
мовою є Policombank. 
11. 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. 
12. Затвердити змiни до внутрiшнiх документiв Банку, а саме: викласти у 
новiй редакцiї Положення про Загальнi збори акцiонерiв, Положення про 
Правлiння, Положення про Ревiзiйну комiсiю Банку. Затвердити 
Положення про Наглядову раду, Положення про винагороду членiв 
Наглядової ради Банку. 
Доручити головуючому та секретарю загальних зборiв акцiонерiв 
пiдписати цi внутрiшнi положення Банку. 
13. На виконання вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" 
припинити повноваження членiв Спостережної ради Банку: 
Волошок Леонiд Петрович - голова, 
Радченко Микола Олексiйович, 
Шило Анатолiй Миколайович, 
Тарасовець Юрiй Миколайович, 
Тарасовець Олександр Миколайович. 
14. Обрати членiв Наглядової ради Банку: 
Радченко Микола Олексiйович, незалежний член, 
Шило Анатолiй Миколайович, незалежний член, 
Тарасовець Юрiй Миколайович, акцiонер, 
Тарасовець Олександр Миколайович, акцiонер, 
Глаголєв Павло Олександрович, незалежний член. 
15. Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з 
членами Наглядової ради Банку.  
Уповноважити Голову Правлiння Банку Тарасовця Миколу Павловича 
пiдписати цивiльно-правовi договори з членами Наглядової ради. 
16. Доручити Наглядовiй радi до 01.07.2018 внести змiни до Положення 
про винагороду членiв Правлiння (затвердити положення), спрямованi на 
пiдвищення матерiальної мотивацiї членiв Правлiння за результати 
дiяльностi Банку в цiлому та ефективнiсть конкретних напрямкiв, за якими 
кожний член Правлiння є вiдповiдальним. 
17. Надати попередню згоду на вчинення значних правочинiв, 
передбачених ст. 70 Закону України "Про акцiонернi товариства", якi 



можуть вчинятись Банком до 25.04.2019, а саме щодо страхування на 
граничну сукупну вартiсть 350 млн. грн. 
 
Завершення загальних зборiв 25.04.18 о 16:25. 
За результатами голосування оформлено протоколи про пiдсумки 
голосування. Дата складення протоколiв про пiдсумки голосування: 
25.04.18. 
Дата складення протоколу загальних зборiв акцiонерiв: 26.04.18. 

 
чергові позачергові 

Вид загальних зборів 
 X 

Дата проведення 06.08.2018 
Кворум зборів 68,5082 
Опис У звiтному роцi 06.08.18 проведено позачерговi загальнi збори акцiонерiв. 

Загальнi збори було скликано вiдповiдно до рiшення Наглядової ради 
емiтента. Пропозицiї до перелiку питань порядку денного загальних зборiв 
(додатковi питання) акцiонерами не вносились. 
 
Вiдповiдно до Свiдоцтв про реєстрацiю випуску акцiй статутний капiтал 
становить 200.000.000,00 грн., загальна кiлькiсть акцiй: 20.000.000 шт., з 
них простих iменних акцiй 19.977.800 шт. i привiлейованих iменних акцiй 
22.200 шт. 
Дата складення перелiкiв акцiонерiв, якi мають право на участь у зборах:  
31 липня 2018 року. Загальна кiлькiсть осiб, включених до перелiкiв 
акцiонерiв, якi мають право на участь у зборах: 140 осiб, яким належить 
19.976.204 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: 261.966 шт., якi належать 66 
акцiонерам. Таким чином, для визначення кворуму на загальних зборах 
акцiонерiв Банку враховується 19.715.834 голосуючих простих акцiй.  
Кiлькiсть акцiонерiв - власникiв голосуючих простих акцiй, якi 
зареєструвались для участi у загальних зборах Банку: 5 (п'ять) осiб, яким 
належить 13.506.959 голосiв, що становить 68,5082% вiд загальної 
кiлькостi голосiв, якi враховуються пiд час визначення кворуму та 
голосування на зборах. Крiм того, зареєструвалась 1 (одна) особа, акцiї 
якої не враховуються при визначеннi кворуму та при голосуваннi на 
загальних зборах акцiонерiв. 
Банк не має викуплених акцiй. Кворум загальних зборiв акцiонерiв: бiльш 
як 50% голосуючих простих акцiй, тобто бiльш як 9.857.917 голосiв. Збори 
вважаються правомочними. 
 
Перелiк питань, що розглядалися на цих загальних зборах (порядок 
денний): 
1. Обрання членiв 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 припинення повноважень членiв Наглядової 
ради. 
4. Обрання членiв Наглядової ради. 
5. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з 
членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на 
пiдписання договорiв з ними.  
 
Результати розгляду питань порядку денного: 
1. Обрати лiчильну комiсiю у складi 3 осiб: Овчаренко Iгор Михайлович - 
голова, Гаврилiна Ольга Валерiївна, Литвинчук Наталiя Володимирiвна. 
2. Обрати головуючим на загальних зборах акцiонерiв Радченка Миколу 
Олексiйовича, секретарем зборiв - Степановську Марину Валерiївну. 
Для доповiдей з кожного питання порядку денного надавати до 15 хвилин 
на одну особу, на обговорення (виступи, питання) - до 5 хвилин на особу. 
3. На виконання вимог Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть" 
припинити повноваження членiв Наглядової ради: 
Радченко Микола Олексiйович - голова, 
Шило Анатолiй Миколайович, 
Тарасовець Юрiй Миколайович, 
Тарасовець Олександр Миколайович, 
Глаголєв Павло Олександрович.  
4. Обрати членiв Наглядової ради Банку: 
Радченко Микола Олексiйович, незалежний член, 
Бурмака Микола Олексiйович, незалежний член, 
Седнiвець Любов Миколаївна, незалежний член, 
Тарасовець Юрiй Миколайович, акцiонер, 
Тарасовець Олександр Миколайович, акцiонер. 
5. Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з 
членами Наглядової ради. Уповноважити Голову Правлiння Тарасовця 
Миколу Павловича пiдписати цивiльно-правовi договори з ними. 
 
Завершення загальних зборiв 06.08.18 о 16:35. 
За результатами голосування оформлено протоколи про пiдсумки 
голосування. Дата складення протоколiв про пiдсумки голосування: 
06.08.18. 
Дата складення протоколу загальних зборiв акцiонерiв: 07.08.18. 

 
 
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 
(зазначити) 

 



 
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 
відсотками акцій 

 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 
(зазначити) 

 

 
Які 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 зменшення 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 

(зазначити) 
 

 
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 (який) на день подання вимоги 
сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків 
простих акцій товариства  

д/в 

Інше (зазначити) д/в 
 



У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається 
причина їх непроведення: д/в 
 
У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина 
їх непроведення: д/в 
 
4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента 
 
Склад наглядової ради (за наявності)? 

 
Кількість 

осіб 
членів наглядової ради - акціонерів 2 
членів наглядової ради - представників акціонерів 0 
членів наглядової ради - незалежних директорів 3 

 
Комітети в складі наглядової ради (за наявності)? 
 Так Ні 
З питань аудиту X  
З питань призначень X  
З винагород X  
Інше (зазначити) д/в 

 
Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів: Оцiнка роботи компетентностi 
та ефективностi комiтетiв Наглядової ради протягом 2018 року не проводилась 
 
Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради: Комiтетом 
з питань аудиту було проведено 7 засiдань.Комiтетом з питань призначень та визначення 
винагород засiдання не проводились 
 
Персональний склад наглядової ради  
 

Незалежний член Прізвище, ім'я, по 
батькові 

Посада 
Так Ні 

Радченко Микола 
Олексiйович 

Голова Наглядової ради X  

Опис:  
Бурмака Микола 
Олексiйович 

Член Наглядової ради X  

Опис:  
Седнiвець Любов 
Миколаївна 

Член Наглядової ради X  

Опис:  
Тарасовець Юрiй 
Миколайович 

Член Наглядової ради  X 

Опис:  
Тарасовець Олександр 
Миколайович 

Член Наглядової ради  X 

Опис:  
 



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 (зазначити) 
 

 X 

 
Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми 
правами та обов'язками? 
 Так Ні 
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі 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 
(зазначити) 

д/в 

 
Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень 
Наглядовою радою Банку у 2018 роцi було проведено 43 засiдання, на яких було розглянуто i 
прийнято наступнi рiшення: 
- надано згоду на вчинення правочину iз заiнтересованiстю; 
- визначено дату складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв за 
2017 рiк по привiлейованим акцiям Полiкомбанку; 
- затверджено результати укладення договорiв з першими власниками у процесi 
приватного розмiщення акцiй Банку; 
- затверджено план роботи вiддiлу внутрiшнього аудиту Полiкомбанку на 2018 рiк; 
- визначено дату проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв Банку, дату складення 
перелiку акцiонерiв Банку, якi мають бути повiдомленi про проведення рiчних загальних зборiв 
акцiонерiв, дату складення перелiку акцiонерiв Банку, якi мають право брати участь у рiчних 
загальних зборах, затверджено проект порядку денного рiчних загальних зборiв акцiонерiв 
Банку, затверджено проекти рiшень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку 
денного, затверджено повiдомлення про проведення загальних зборiв; 
- затверджено порядок денний рiчних загальних зборiв акцiонерiв; 
- затверджено форму i текст бюлетенiв для голосування на рiчних загальних зборах 
акцiонерiв Банку, про призначення реєстрацiйної комiсiї рiчних загальних зборiв акцiонерiв 
Банку, призначено тимчасову лiчильну комiсiю рiчних загальних зборiв акцiонерiв Банку; 
- включено пропозицiї акцiонерiв щодо кандидатiв до складу органiв Банку, затверджено 
форму i текст бюлетеня для кумулятивного голосування; 
- обрано Голову Наглядової ради Банку пiсля обрання нового складу Наглядової ради на 



рiчних загальних зборах акцiонерiв; 
- затверджено кредитну полiтику Полiкомбанку; 
- визначено дату проведення позачергових загальних зборiв акцiонерiв Банку, дату 
складення перелiку акцiонерiв Банку, якi мають бути повiдомленi про проведення позачергових 
загальних зборiв акцiонерiв, дату складення перелiку акцiонерiв Банку, якi мають право брати 
участь у позачергових загальних зборах, затверджено проект порядку денного позачергових 
загальних зборiв акцiонерiв Банку, затверджено проекти рiшень щодо кожного з питань, 
включених до проекту порядку денного, затверджено повiдомлення про проведення загальних 
зборiв; 
- затверджено порядок денний позачергових загальних зборiв акцiонерiв Банку; 
- затверджено форму i текст бюлетенiв для голосування на позачергових загальних зборах 
акцiонерiв Банку, про призначення реєстрацiйної комiсiї позачергових загальних зборiв 
акцiонерiв Банку, призначено тимчасову лiчильну комiсiю позачергових загальних зборiв 
акцiонерiв Банку; 
- включено пропозицiї щодо складу органiв Банку для проведення кумулятивного 
голосування на позачергових загальних зборах акцiонерiв Банку, затверджено форму i текст 
бюлетеня для кумулятивного голосування; 
- обрано членiв комiтету з питань аудиту з членiв нового складу Наглядової ради, обраних 
на рiчних загальних зборах акцiонерiв; 
- затверджено умови трудового договору, який буде укладись з працiвниками вiддiлу 
внутрiшнього аудиту; 
- затверджено змiни до Плану заходiв Полiкомбанку щодо приведення його дiяльностi у 
вiдповiднiсть до вимог законодавства та нормативно-правових актiв Нацiонального банку 
України щодо операцiй з пов'язаними особами; 
- затверджено Аудиторську фiрму "Респект" у виглядi Товариства з обмеженою 
вiдповiдальнiстю на проведення обов'язкового аудиту перевiрки рiчної фiнансової звiтностi 
Банку за 2018 рiк i здiйснення оцiнки якостi активiв Банку та прийнятностi забезпечення за 
кредитними операцiями станом на 01.01.2019; 
- затверджено оргструктуру в новiй редакцiї, обрано корпоративного секретаря; 
- затверджено положення про структурнi пiдроздiли Полiкомбанку та внутрiшнi 
нормативнi документи Полiкомбанку; 
- затверджено Положення про корпоративного секретаря; 
- затверджено Положення про пiдроздiл з управлiння ризиками Полiкомбанку та посадовi 
iнструкцiї працiвникiв пiдроздiлу з управлiння ризиками; 
- проведено оцiнку колективної та iндивiдуальної достатностi знань, навичок, досвiду 
Наглядової Ради, Правлiння, керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту; 
- затверджено план роботи Наглядової ради на 2019 рiк; 
- затверджено змiни до органiзацiйної структури Полiкомбанку; 
- затверджено змiни та доповнення до Стратегiчного плану Полiкомбанку на 2018-2022 
роки; 
- внесено змiни до Плану роботи вiддiлу внутрiшнього аудиту Полiкомбанку на 2018 рiк; 
- затверджено звiти про аудиторськi перевiрки пiдроздiлiв Банку; 
- затверджено Бiзнес-план Полiкомбанку на 2019 рiк; 
- затверджено проект Кодексу корпоративного управлiння Полiкомбанку; 
- затверджено Положення про  пiдроздiл контролю за дотриманням норм (комплаєнс) та 
посадової iнструкцiї його керiвника; 
- розглянуто та прийнято до уваги управлiнськi звiти щодо ефективностi функцiонування 
системи управлiння ризиками. 
- розглянуто та прийнято до уваги звiти комiтетiв Наглядової ради з питань аудиту i з 
питань призначень та визначення винагород. 
 



Як 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 

 
Інформація про виконавчий орган 
 

Склад виконавчого органу Функціональні обов'язки 
Тарасовець Микола Павлович - Голова 
Правлiння 
Горнюк Євген Миколайович - заступник 
Голови Правлiння 
Муцька Тамара Миколаївна - заступник 
Голови Правлiння - начальник управлiння 
АiПО 
Дудко Марина Миколаївна - головний 
бухгалтер 
Федорова Тамара Миколаївна - начальник 
органiзацiйно-правового вiддiлу 
Ховрич Андрiй Iванович - начальник ФЕУ 
Пономаренко Тетяна Анатолiївна - начальник 
сектору фiнансового монiторингу 

Тарасовець Микола Павлович здiйснює 
безпосереднє керiвництво Правлiнням банку 
Горнюк Євген Миколайович вiдповiдає за: 
- iнформацiйну безпеку банку; 
- зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть; 
- дiяльнiсть грошового обiгу; 
- роботу платiжних систем; 
- органiзацiю та дiяльнiсть вiддiлень банку 
Муцька Тамара Миколаївна вiдповiдає за: 
- здiйснення активних та пасивних операцiй; 
- управлiння лiквiднiстю; 
- здiйснення операцiй по 
залученню/розмiщенню коштiв на 
мiжбанкiвському ринку; 
- валютообмiннi операцiї. 
Дудко Марина Миколаївна забезпечує 
бухгалтерський облiк операцiйної та 
господарської  дiяльностi 
Федорова Тамара Миколаївна вiдповiдає за: 
- правове супроводження дiяльностi банку та 
захист його iнтересiв в судах та 
правоохоронних органах; 
- органiзацiю  та ведення дiловодства та 
архiву 
Ховрич Андрiй Iванович вiдповiдає за: 
- планування дiяльностi банку, складання 
бюджету; 
- аналiз ефективностi дiяльностi банку та його 
пiдроздiлiв; 
- рекламну пiдтримку дiяльностi, зовнiшнє та 
внутрiшнє оформлення вiддiлень 
Пономаренко Тетяна Анатолiївна забезпечує 
дiяльнiсть внутрiшньобанкiвської системи 
запобiгання легалiзацiї кримiнальних 
доходiв/фiнансування тероризму при 
здiйсненнi операцiй в банку. 

Опис д/в 



 
Примітки 
  
 
5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками 
емітента  
 
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 0 осіб. 
Скільки разів на рік у середньому відбувалися 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 

Вико-
навчий 
орган 

Не 
належить 

до 
компетен-

ції 
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 

так так ні ні 



 
Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження 
виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від 
імені акціонерного товариства? (так/ні)  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)  

 
Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного 
товариства? 

Інформація про 
діяльність акціонерного 

товариства 

Інформація 
розповсюджує

ться на 
загальних 

зборах 

Інформаці
я 

оприлюдн
юється в 
загальнод
оступній 

інформаці
йній базі 

даних 
Національ
ної комісії 
з цінних 

паперів та 
фондового 
ринку про 

ринок 
цінних 
паперів 

або через 
особу, яка 
провадить 
діяльність 

з 
оприлюдн

ення 
регульова

ної 
інформації 

Документи 
надаються 

для 
ознайомлен

ня 
безпосеред

ньо в 
акціонерно

му 
товаристві 

Копії 
докумен

тів 
надають

ся на 
запит 

акціонер
а 

Інформаці
я 

розміщуєт
ься на 

власній 
інтернет-
сторінці 

акціонерн
ого 

товариства 



від імені 
учасників 
фондового 

ринку 
Фінансова звітність, 
результати діяльності 

так так так так так 

Інформація про 
акціонерів, які 
володіють 10 
відсотками 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 незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду? 

 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 незалежного аудитора (аудиторської 
фірми)? 
 Так Ні 
Загальні збори акціонерів  X 
Наглядова рада X  
Виконавчий орган  X 
Інше 
(зазначити) 

д/в 

 
З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку 
востаннє? 
 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 
відсотками голосів 

 X 

Інше 
(зазначити) 

У 2018 роцi перевiрки ревiзiйною комiсiєю не проводились. 

 
6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій 
емітента 
 

№ з/п 

Повне найменування юридичної 
особи - власника (власників) або 

прізвище, ім'я, по батькові (за 
наявності) фізичної особи - 

власника (власників) значного 
пакета акцій 

Ідентифікаційний код 
згідно з Єдиним 

державним реєстром 
юридичних осіб, 
фізичних осіб - 
підприємців та 

громадських формувань 
(для юридичної особи - 
резидента), код/номер з 

торговельного, 
банківського чи судового 
реєстру, реєстраційного 
посвідчення місцевого 
органу влади іноземної 
держави про реєстрацію 

юридичної особи (для 
юридичної особи - 

нерезидента) 

Розмір частки 
акціонера 

(власника) (у 
відсотках до 
статутного 
капіталу) 

1 Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю "Статум Рос" 

37804508 17,85 

2 Приватне акцiонерне товариство 
"Елiта" 

00310120 24,4934 

3 Тарасовець Микола Павлович  0,2399 
4 Тарасовець Юрiй Миколайович  23,0916 
5 Тарасовець Олександр 

Миколайович 
 0,8878 

 
7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) 
на загальних зборах емітента 
 

Загальна 
кількість 

акцій 

Кількість акцій 
з обмеженнями 

Підстава виникнення обмеження 
Дата 

виникнення 
обмеження 

20 000 000 262 670 п.10 Прикiнцевих та перехiдних 
положень Закону України "Про 
депозитарну систему України" 

13.04.2014 

 
8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які 
винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх 
звільнення 



Згiдно зi Статутом Банку обрання та припинення повноважень членiв Наглядової ради i 
Ревiзiйної комiсiї належить до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв. Згiдно зi Статутом 
Банку обрання та припинення повноважень членiв належить до компетенцiї Наглядової ради. 
Протягом 2018 року виплати винагороди або компенсацiї, пов'язанi зi звiльненням членiв 
Наглядової ради та Правлiння в Полiкомбанку, не здiйснювались та на майбутнє не передбаченi. 
 
9) повноваження посадових осіб емітента 
Повноваження членiв Наглядової ради, Ревiзiйної комiсiї i Правлiння визначенi у Статутi Банку. 
 
10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління 
Перевiрена аудиторською фiрмою "Респект" фiнансова звiтнiсть Банку узгоджена зi "Звiтом 
керiвництва (Звiт про управлiння)", суттєвих викривлень у звiтi не встановлено. 
Аудитор не визначив окремi питання, на якi мав доцiльно звернути увагу та якi не впливають на 
висловлення його думки. 
 
Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне 
регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ) 
1. Мета провадження дiяльностi фiнансової установи.  
Метою провадження дiяльностi Банку є отримання прибутку i сприяння економiчному розвитку 
Чернiгiвської областi України. 
 
2. Дотримання/недотримання принципiв чи кодексу корпоративного управлiння (з посиланням 
на джерело розмiщення їх тексту), вiдхилення та причини такого вiдхилення протягом року.  
Власний кодекс корпоративного управлiння вiдсутнiй. 
Iнформацiя щодо вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння не наводиться, 
оскiльки Банк не має власного кодексу корпоративного управлiння та не користується 
кодексами корпоративного управлiння iнших пiдприємств, установ, органiзацiй. 
 
3. Власники iстотної участi (в тому числi особи, що здiйснюють контроль за фiнансовою 
установою), їх вiдповiднiсть встановленим законодавством вимогам та змiну їх складу за рiк. 
Власниками iстотної участi в Банку є Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Статум Рос", 
Приватне акцiонерне товариство "Елiта", Тарасовець Микола Павлович, Тарасовець Юрiй 
Миколайович, Тарасовець Олександр Миколайович. Власники iстотної участi здiйснюють 
контроль за Банком i вiдповiдають встановленим законодавством вимогам. 
Протягом 2018 року змiн у складi власникiв iстотної участi не було. 
 
4. Склад наглядової ради фiнансової установи та його змiна за рiк, у тому числi утворенi нею 
комiтети. 
Склад Наглядової ради Банку: Радченко Микола Олексiйович - голова, Бурмака Микола 
Олексiйович, Седнiвець Любов Миколаївна, Тарасовець Юрiй Миколайович, Тарасовець 
Олександр Миколайович. Протягом 2018 року зi складу Наглядової ради вийшов Шило 
Анатолiй Миколайович, Глаголєв Павло Олександрович i увiйшли до скаду Бурмака Микола 
Олексiйович, Седнiвець Любов Миколаївна. 
Наглядовою радою 14.08.2018 року (протокол № 24) створено комiтет з питань аудиту i комiтет 
з питань призначень та визначення винагород.  
Члени Комiтету Наглядової ради Полiкомбанку з питань аудиту:  
- Бурмака Микола Олексiйович - незалежний член - Голова Комiтету;  
- Радченко Микола Олексiйович - незалежний член; 
- Тарасовець Олександр Миколайович - акцiонер.  
Члени комiтету Наглядової ради Полiкомбанку з питань призначень та визначення винагород:  
- Седнiвець Любов Миколаївна - незалежний член - Голова Комiтету;  



- Радченко Микола Олексiйович - незалежний член; 
- Тарасовець Юрiй Миколайович - акцiонер. 
 
5. Склад виконавчого органу фiнансової установи та його змiна за рiк. 
Виконавчим органом Банку є Правлiння. Склад Правлiння Банку: Тарасовець Микола Павлович 
- Голова Правлiння, Горнюк Євген Миколайович, Муцька Тамара Миколаївна, Дудко Марина 
Миколаївна, Федорова Тамара Миколаївна, Ховрич Андрiй Iванович, Пономаренко Тетяна 
Анатолiївна. 
Протягом 2018 року змiн у складi Правлiння не було. 
 
6. Факти порушення членами наглядової ради та виконавчого органу фiнансової установи 
внутрiшнiх правил, що призвело до заподiяння шкоди фiнансовiй установi або споживачам 
фiнансових послуг. 
Протягом звiтного року фактiв порушення членами Наглядової ради та Правлiння Банку 
внутрiшнiх правил, що призвело до заподiяння шкоди Банку або споживачам банкiвських i 
фiнансових послуг Банку не було. 
 
7. Заходи впливу, застосованi протягом року органами державної влади до фiнансової установи, 
в тому числi до членiв її наглядової ради та виконавчого органу. 
У звiтному роцi до Банку, до членiв Наглядової ради та Правлiння Банку, органами державної 
влади заходи пливу не застосовувались. 
 
8. Розмiр винагороди за рiк членiв наглядової ради та виконавчого органу фiнансової установи. 
Протягом 2018 року винагорода членам Наглядової ради не виплачувалась. 
Протягом 2018 року членам Правлiння виплачено винагороду в розмiрi 1.024 тис. грн.  
 
9. Значнi фактори ризику, що впливали на дiяльнiсть фiнансової установи протягом року. 
Основними банкiвськими ризиками та невизначеностями, що впливали на дiяльнiсть 
Полiкомбанку протягом 2018 роцi були: 
- вiдсутнiсть ефективних правових важелiв впливу на недобросовiсних позичальникiв; 
- домiнування на ринку державних банкiв, що шкодить процесам конкуренцiї i в кiнцевому 
рахунку iнтересам споживачiв; 
- значнi iнфляцiйнi i девальвацiйнi ризики, оскiльки вони пiдривають довiру внутрiшнiх 
iнвесторiв до нацiональної валюти та змушують регулятора проводити бiльш жорстку 
монетарну полiтику, що в свою чергу пiдвищує вартiсть кредитних ресурсiв;  
- високий рiвень тiньової економiки i зростання трудової мiграцiї звужує загальну 
кiлькiсть платоспроможних клiєнтiв в рiзних сегментах; 
- уповiльнення структурних реформ в частинi приватизацiї, запуску ринку землi, 
корпоративного управлiння шкодить iнвестицiйному та бiзнес-клiмату, процесу спiвпрацi з 
МВФ та iншими мiжнародними фiнансовими органiзацiями, що вкрай важливо для фiнансової 
стабiльностi в умовах майбутнiх значних виплат за зовнiшнiми зобов'язаннями. 
 
10. Наявнiсть у фiнансової установи системи управлiння ризиками та її ключовi характеристики. 
Дiюча в банку система управлiння ризиками забезпечує дотримання основних економiчних 
нормативiв, що встановленi Нацiональним банком України, є достатньо дiєвою, охоплює 
управлiння всiма суттєвими ризиками, на якi наражається банк.  
У банку здiйснюється розрахунок та оцiнка наступних видiв ризику: ризик лiквiдностi, 
кредитний ризик,  валютний ризик,  процентний ризик. 
Для оцiнки ризику лiквiдностi в банку розроблено стратегiю пiдтримки лiквiдностi, 
здiйснюється характеристика джерел покриття дефiциту лiквiдностi, класифiкацiя активiв за 
ступенем лiквiдностi. В процесi визначення та оцiнки ризику лiквiдностi банк здiйснює опис 



порядку та методики визначення i оцiнки ризику лiквiдностi, передбачає контроль дотримання 
нормативiв та лiмiтiв, процедуру та систему звiтностi, розробку заходiв з управлiння 
лiквiднiстю. 
Для оцiнки кредитного ризику в банку визначенi принципи управлiння кредитним ризиком, 
стратегiя, методи, iнструменти та вiдповiдальнiсть щодо управлiння кредитним ризиком.  
Для оцiнки валютного ризику в банку визначена стратегiя, методи, iнструменти управлiння 
валютним ризиком, оцiнка та прогнозування валютного ризику, розробленi заходи з управлiння 
валютним ризиком, встановлена вiдповiдальнiсть та звiтнiсть щодо валютного ризику. 
Визначення та оцiнка валютного ризику здiйснюється в установленому порядку вiдповiдно до 
затвердженої методологiї оцiнки валютного ризику, лiмiтування, контролю дотримання 
встановлених лiмiтiв, розробки заходiв з оптимiзацiї валютного ризику, процедури та систему 
звiтностi. 
Для оцiнки процентного ризику в банку встановлена стратегiя, методи, iнструменти, 
розроблюються заходи з управлiння процентним ризиком. Визначення та оцiнка процентного 
ризику здiйснюється в установленому порядку, встановленi лiмiти, методи управлiння 
процентним ризиком та iн. 
Найбiльшої уваги потребує операцiйний ризик; дефiцит на ринку працi фахiвцiв необхiдної 
банку квалiфiкацiї та прiоритети програм внутрiшнього навчання працiвникiв. 
 
11. Результати функцiонування протягом року системи внутрiшнього аудиту (контролю), а 
також данi, зазначенi в примiтках до фiнансової та консолiдованої фiнансової звiтностi 
вiдповiдно до положень (стандартiв) бухгалтерського облiку. 
Аудиторськi перевiрки, передбаченi Планом проведення аудиторських перевiрок на 2018 рiк, 
затвердженим Спостережною радою Банку (протокол вiд 18.01.2018 № 04), з урахуванням змiн 
до плану, затверджених Наглядовою радою Банку (протокол вiд 03.12.2018 № 41), в зв'язку з 
закриттям в 2018 роцi Познякiвського та Печерського вiддiлень Полiкомбанку в м. Київ 
(замiнено аудиторськими перевiрками Лiвобережного вiддiлення Полiкомбанку в м. Київ та 
перевiркою ефективностi внутрiшнього контролю для забезпечення достовiрностi даних у формi 
статистичної звiтностi № 631, що подається до НБУ), проведено в повному обсязi. 
В 2018 роцi вiддiлом внутрiшнього аудиту проведено 12 аудиторських перевiрок структурних 
пiдроздiлiв та вiддiлень Банку i 14 раптових ревiзiй наявностi готiвки та цiнностей у грошових 
сховищах i касах безбалансових вiддiлень Полiкомбанку: 
Аудиторськi перевiрки здiйснено вiдповiдно до програм аудиторських перевiрок, затверджених 
начальником вiддiлу внутрiшнього аудиту Банку, на пiдставi листа-перевiрки, який до 
проведення перевiрки надавався до вiдома Головi Правлiння Банку за пiдписом начальника 
вiддiлу внутрiшнього аудиту Банку, згiдно вимог Постанови Нацiонального банку України вiд 
10.05.2016 № 311, що свiдчить про органiзацiйну незалежнiсть вiддiлу внутрiшнього аудиту. 
Позапланових перевiрок у 2018 роцi вiддiл внутрiшнього аудиту не здiйснював. 
 
12. Факти вiдчуження протягом року активiв в обсязi, що перевищує встановлений у статутi 
фiнансової установи розмiр. 
Вiдчуження активiв в обсязi, що перевищує встановлений у статутi Банку розмiр протягом 2018 
року не вiдбувалось. 
 
13. Результати оцiнки активiв у разi їх купiвлi-продажу протягом року в обсязi, що перевищує 
встановлений у статутi фiнансової установи розмiр. 
Купiвлi-продажу активiв в обсязi, що перевищує встановлений у статутi Банку розмiр протягом 
2018 року не вiдбувалось, вiдповiдно, оцiнка таких активiв не здiйснювалася. 
 
14. Операцiї з пов'язаними особами, в тому числi в межах однiєї промислово-фiнансової групи 
чи iншого об'єднання, проведенi протягом року. 



Протягом 2018 року проведенi такi операцiї з пов'язаними особами: надано кредитiв пов'язаним 
особам на суму 80.615 тис. грн; погашено кредитiв на суму 126.996 тис. грн.; наданi 
зобов'язання щодо кредитування пов'язаних осiб на суму 36.222 тис. грн. Залишок 
заборгованостi по наданим кредитам станом на 01.01.2019  складає 142.968 тис. грн; залишок 
коштiв на вкладах пов'язаних осiб складає 22.489 тис. грн. 
 
15. Використанi рекомендацiї органiв, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових 
послуг, щодо аудиторського висновку. 
Рекомендацiї органiв, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових послуг, щодо 
аудиторського висновку у 2018 роцi не надходили. 
 
16. Зовнiшнiй аудитор наглядової ради фiнансової установи, призначений протягом року. 
Протягом 2018 року Полiкомбанк користувався послугами 2-х аудиторських фiрм:  
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ АУДИТОРСЬКА ФIРМА "РАДА 
ЛТД" (огляд промiжної фiнансової звiтностi за 1 квартал 2018 року станом на 31.03.2018). 
- АУДИТОРСЬКА ФIРМА "РЕСПЕКТ" У ВИГЛЯДI ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ (обов'язковий аудит рiчної фiнансової звiтностi за перiод з 01.01.2018 по 
31.12.2018, в тому числi оцiнка якостi активiв станом на 01.01.2019). 
 
17. Дiяльнiсть зовнiшнього аудитора. 
Iнформацiя про дiяльнiсть зовнiшнього аудитора, зокрема: 
- загальний стаж аудиторської дiяльностi - 25 рокiв; 
- кiлькiсть рокiв, протягом яких надає аудиторськi послуги такiй фiнансовiй установi - один рiк 
(2018) ; 
- перелiк iнших аудиторських послуг, що надавалися такiй фiнансовiй установi протягом року - 
не надавались; 
- випадки виникнення конфлiкту iнтересiв та/або сумiщення виконання функцiй внутрiшнього 
аудитора - вiдсутнi; 
- ротацiю аудиторiв у фiнансовiй установi протягом останнiх п'яти рокiв - аудиторська перевiрка 
проведена аудитором вперше; 
- стягнення, застосованi до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти 
подання недостовiрної звiтностi фiнансової установи, що пiдтверджена аудиторським 
висновком, виявленi органами, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових послуг 
- вiдсутнi. 
 
18. Захист фiнансовою установою прав споживачiв фiнансових послуг. 
Протягом 2018 року Банк укладав правочини з дотриманням вимог Закону України "Про захист 
прав споживачiв" та умов щодо визначення сукупної вартостi фiнансових послуг. Розгляд 
звернень громадян, в тому числi скарг щодо фiнансових послуг здiйснюється Головою 
Правлiння Банку або за його розпорядженням  уповноваженою особою. 
Розгляд скарг входить до компетенцiї Голови Правлiння Полiкомбанку. 
До Банку протягом 2018 року скарги стосовно надання фiнансових послуг не надходили. 
Судовi позови, предметом яких було надання фiнансових послуг споживачам, протягом 2018 
року до Банку  не подавались. 
 
19. Iнформацiя про корпоративне управлiння у фiнансовiй установi, подання якої передбачено 
законами з питань регулювання окремих ринкiв фiнансових послуг та/або прийнятими згiдно з 
такими законами нормативно-правовими актами органiв, якi здiйснюють державне регулювання 
ринкiв фiнансових послуг. 
Ця iнформацiя про корпоративне управлiння складена у вiдповiдностi з вимогами Закону 
України "Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг". 



Закон України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть" та нормативно-правовi акти Нацiонального 
банку України не мiстять специфiчних вимог щодо iнформацiї про корпоративне управлiння у 
банку. 
 
20. Iнформацiя про проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв) та загальний опис 
прийнятих на зборах рiшень. 
У звiтному роцi 08.01.18 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. 
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) Прийняти до уваги, що на 08.01.18 розмiщено 5.500.000 шт. простих iменних акцiй Банку 21-ї 
емiсiї номiнальною вартiстю 10,00 грн. кожна. Учасниками емiсiї сплачено 100% вартостi 
розмiщених акцiй на загальну суму 55.000.000,00 грн. грошовими коштами. 
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 200.000.000,00 грн., який розподiлений на 19.977.800 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. 
 
У звiтному роцi 25.04.18 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. 
Результати розгляду питань порядку денного: 
1) Обрати лiчильну комiсiю у складi 3 осiб: Гаврилiна Ольга Валерiївна - голова, Федосок Олена 
Петрiвна, Ключник Юлiя Миколаївна. 
2) Обрати для проведення загальних зборiв акцiонерiв Товариства Голову зборiв Волошка 
Леонiда Петровича, секретаря зборiв Селiвон Iрину Юрiївну. 
Для доповiдей з кожного питання порядку денного надавати до 15 хвилин на одну особу, на 
обговорення (виступи, питання) - до 5 хвилин на особу. 
3) Затвердити звiт Правлiння за 2017 рiк.   
4) Затвердити звiт Спостережної ради за 2017 рiк.  
5) Затвердити заходи за результатами розгляду висновкiв (звiту) зовнiшнього аудитора - ТОВ 
Аудиторська фiрма "РАДА ЛТД" за 2017 рiк. 



6) Затвердити рiчний звiт (рiчну фiнансову звiтнiсть) Банку за 2017 рiк у складi Звiту про 
фiнансовий стан (Балансу), Звiту про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд (Звiту про 
фiнансовi результати), Звiту про змiни у власному капiталi (Звiт про власний капiтал), Звiту про 
рух грошових коштiв та Примiток до фiнансової звiтностi. 
7) Прибуток Банку за результатами дiяльностi в 2017 роцi становить: 287.255,81 гривень (Двiстi 
вiсiмдесят сiм тисяч двiстi п'ятдесят п'ять гривень 81 коп.). 
Згiдно з Законом України "Про акцiонернi товариства" та рiшенням Спостережної ради Банку 
(протокол вiд 05.01.18 № 2) 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 2017 роцi розподiлити таким чином: 
до резервного капiталу - 15.000,00 гривень (П'ятнадцять тисяч гривень 00 коп.); 
прибуток у розмiрi 270.035,81 гривень (Двiстi сiмдесят тисяч тридцять п'ять гривень 81 коп.) не 
розподiляти. 
8) Затвердити звiт про винагороду членiв Спостережної ради. 
9) Прийняти рiшення про змiну типу товариства з публiчного на приватне акцiонерне 
товариство. 
10) Прийняти рiшення про змiну найменування Банку з Публiчного акцiонерного товариства 
"Полiкомбанк" на Акцiонерне товариство "Полiкомбанк". Новим скороченим найменуванням 
товариства є Полiкомбанк. 
Новим найменуванням Банку росiйською мовою є Акционерное общество "Поликомбанк". 
Новим скороченим найменуванням Банку росiйською мовою є Поликомбанк. 
Новим найменуванням Банку англiйською мовою є Joint Stock Company "Policombank". Новим 
скороченим найменуванням Банку англiйською мовою є Policombank. 
11) 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. 
12) Затвердити змiни до внутрiшнiх документiв Банку, а саме: викласти у новiй редакцiї 
Положення про Загальнi збори акцiонерiв, Положення про Правлiння, Положення про Ревiзiйну 
комiсiю Банку. Затвердити Положення про Наглядову раду, Положення про винагороду членiв 
Наглядової ради Банку. 
Доручити головуючому та секретарю загальних зборiв акцiонерiв пiдписати цi внутрiшнi 
положення Банку. 
13) На виконання вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" припинити повноваження 
членiв Спостережної ради Банку: 
Волошок Леонiд Петрович - голова, 
Радченко Микола Олексiйович, 
Шило Анатолiй Миколайович, 
Тарасовець Юрiй Миколайович, 
Тарасовець Олександр Миколайович. 
14) Обрати членiв Наглядової ради Банку: 
Радченко Микола Олексiйович, незалежний член, 
Шило Анатолiй Миколайович, незалежний член, 
Тарасовець Юрiй Миколайович, акцiонер, 
Тарасовець Олександр Миколайович, акцiонер, 
Глаголєв Павло Олександрович, незалежний член. 
15) Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової 



ради Банку.  
Уповноважити Голову Правлiння Банку Тарасовця Миколу Павловича пiдписати цивiльно-
правовi договори з членами Наглядової ради. 
16) Доручити Наглядовiй радi до 01.07.2018 внести змiни до Положення про винагороду членiв 
Правлiння (затвердити положення), спрямованi на пiдвищення матерiальної мотивацiї членiв 
Правлiння за результати дiяльностi Банку в цiлому та ефективнiсть конкретних напрямкiв, за 
якими кожний член Правлiння є вiдповiдальним. 
17) Надати попередню згоду на вчинення значних правочинiв, передбачених ст. 70 Закону 
України "Про акцiонернi товариства", якi можуть вчинятись Банком до 25.04.2019, а саме щодо 
страхування на граничну сукупну вартiсть 350 млн. грн. 
 
У звiтному роцi 06.08.18 проведено позачерговi загальнi збори акцiонерiв. Загальнi збори було 
скликано вiдповiдно до рiшення Наглядової ради емiтента. Пропозицiї до перелiку питань 
порядку денного загальних зборiв (додатковi питання) акцiонерами не вносились. 
Результати розгляду питань порядку денного: 
1) Обрати лiчильну комiсiю у складi 3 осiб: Овчаренко Iгор Михайлович - голова, Гаврилiна 
Ольга Валерiївна, Литвинчук Наталiя Володимирiвна. 
2) Обрати головуючим на загальних зборах акцiонерiв Радченка Миколу Олексiйовича, 
секретарем зборiв - Степановську Марину Валерiївну. 
Для доповiдей з кожного питання порядку денного надавати до 15 хвилин на одну особу, на 
обговорення (виступи, питання) - до 5 хвилин на особу. 
3) На виконання вимог Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть" припинити 
повноваження членiв Наглядової ради: 
Радченко Микола Олексiйович - голова, 
Шило Анатолiй Миколайович, 
Тарасовець Юрiй Миколайович, 
Тарасовець Олександр Миколайович, 
Глаголєв Павло Олександрович.  
4) Обрати членiв Наглядової ради Банку: 
Радченко Микола Олексiйович, незалежний член, 
Бурмака Микола Олексiйович, незалежний член, 
Седнiвець Любов Миколаївна, незалежний член, 
Тарасовець Юрiй Миколайович, акцiонер, 
Тарасовець Олександр Миколайович, акцiонер. 
5) Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової 
ради. Уповноважити Голову Правлiння Тарасовця Миколу Павловича пiдписати цивiльно-
правовi договори з ними. 
 
21. Iнформацiя про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на 
загальних зборах акцiонерiв. 
Кiлькiсть акцiй Банку з обмеженнями на голосування на загальних зборах акцiонерiв, 
накладеними 13.10.2014 згiдно з п.10 Прикiнцевих та перехiдних положень Закону України 
"Про депозитарну систему України", складає 262.670 шт. 
 
22. Порядок призначення та звiльнення посадових осiб емiтента. 
Згiдно зi Статутом Банку обрання та припинення повноважень членiв Наглядової ради i 
Ревiзiйної комiсiї належить до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв. Згiдно зi Статутом 
Банку обрання та припинення повноважень членiв належить до компетенцiї Наглядової ради. 
 
23. Повноваження посадових осiб емiтента. 
Повноваження членiв Наглядової ради, Ревiзiйної комiсiї i Правлiння визначенi у Статутi Банку 



VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента 
Кількість за видами акцій 

Найменування юридичної 
особи 

Ідентифіка
ційний код 
юридичної 

особи 

Місцезнаходження 
Кількість акцій 

(шт.) 

Від загальної 
кількості акцій (у 

відсотках) 
Прості іменні 

Привілейовані 
іменні 

ПрАТ "Елiта" 00310120 16100, Україна, 
Чернігівська обл., 
Сосницький р-н, смт 
Сосниця, вул. Освiти, 
буд. 10 

4 898 672 24,4934 4 898 672 0 

ТОВ "Статум Рос" 37804508 14013, Україна, 
Чернігівська обл., - р-
н, м. Чернiгiв, вул. О. 
Молодчого, буд. 46 

3 570 000 17,85 3 570 000 0 

Кількість за видами акцій 
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи 

Кількість акцій 
(шт.) 

Від загальної 
кількості акцій (у 

відсотках) 
Прості іменні 

Привілейовані 
іменні 

Тарасовець Юрiй Миколайович 4 618 328 23,0916 4 618 328 0 
Усього 13 087 000 65,435 13 087 000 0 



X. Структура капіталу 
 

Тип та/або клас акцій 
Кількість акцій 

(шт.) 
Номінальна 

вартість (грн) 
Права та обов'язки 

Наявність публічної пропозиції 
та/або допуску до торгів на фондовій 

біржі в частині включення до 
біржового реєстру 

Акцiя проста 
бездокументарна iменна 

19 977 800 10,00 1. Акцiонери Банку - власники простих iменних акцiй 
мають права на: 

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 Наглядової 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 у процесi емiсiї Банком простих 
акцiй (крiм випадку прийняття загальними зборами 

рiшення про невикористання такого права). 
2. Акцiонери можуть отримувати iнформацiю про 

дiяльнiсть Банку в обсязi i в порядку, безпосередньо 
передбаченими чинним законодавством. Додаткову 
iнформацiю про дiяльнiсть Банку акцiонери можуть 

отримати тiльки за згодою Правлiння Банку. 
3. Акцiонери Банку зобов'язанi: 

а) дотримуватися Статуту, iнших внутрiшнiх 
документiв Банку; 

б) виконувати рiшення Загальних зборiв акцiонерiв, 
iнших органiв Банку; 

в) виконувати свої зобов'язання перед Банком, у тому 
числi пов'язанi з майновою участю; 

г) оплачувати акцiї у розмiрi, в порядку та засобами, 
що передбаченi Статутом; 

ґ) не розголошувати комерцiйну таємницю та 
конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Банку; 

немає 



д) звернутись до обраної Банком депозитарної 
установи та укласти з нею договiр про обслуговування 

рахунка в цiнних паперах вiд власного iменi або 
здiйснити переказ прав на цiннi папери на свiй рахунок 

в цiнних паперах, вiдкритий в iншiй депозитарнiй 
установi; 

е) своєчасно повiдомляти свою депозитарну установу 
про змiну адреси та iнших даних, якi визначенi чинним 

законодавством; 
є) виконувати iншi обов'язки, якщо це передбачено 

чинним законодавством України. 

Примітки: 

 

Акцiя привiлейована 
бездокументарна iменна 

22 200 10,00 1. 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 Наглядової 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; 

е) використання переважного права на придбання 
додатково випущених у процесi емiсiї Банком 

привiлейованих акцiй (крiм випадку прийняття 
загальними зборами рiшення про невикористання 

такого права). 
2. 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 

немає 



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; 

г) зменшення статутного капiталу Банку. 
3. Акцiонери можуть отримувати iнформацiю про 

дiяльнiсть Банку в обсязi i в порядку, безпосередньо 
передбаченими чинним законодавством. Додаткову 
iнформацiю про дiяльнiсть Банку акцiонери можуть 

отримати тiльки за згодою Правлiння Банку. 
4. Акцiонери Банку зобов'язанi: 

а) дотримуватися Статуту, iнших внутрiшнiх 
документiв Банку; 

б) виконувати рiшення Загальних зборiв акцiонерiв, 
iнших органiв Банку; 

в) виконувати свої зобов'язання перед Банком, у тому 
числi пов'язанi з майновою участю; 

г) оплачувати акцiї у розмiрi, в порядку та засобами, 
що передбаченi Статутом; 

ґ) не розголошувати комерцiйну таємницю та 
конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Банку; 

д) звернутись до обраної Банком депозитарної 
установи та укласти з нею договiр про обслуговування 

рахунка в цiнних паперах вiд власного iменi або 
здiйснити переказ прав на цiннi папери на свiй рахунок 

в цiнних паперах, вiдкритий в iншiй депозитарнiй 
установi; 

е) своєчасно повiдомляти свою депозитарну установу 
про змiну адреси та iнших даних, якi визначенi чинним 

законодавством; 
є) виконувати iншi обов'язки, якщо це передбачено 

чинним законодавством України. 

Примітки: 

 

 
 
 



XI. Відомості про цінні папери емітента 
1. Інформація про випуски акцій емітента 

Дата 
реєстрації 
випуску 

Номер 
свідоцтва 

про 
реєстрацію 

випуску 

Найменування 
органу, що 

зареєстрував випуск 

Міжнародний 
ідентифікацій

ний номер 

Тип цінного 
папера 

Форма 
існування 
та форма 
випуску 

Номінальна 
вартість 

(грн) 

Кількість 
акцій 
(шт.) 

Загальна 
номінальна 

вартість 
(грн) 

Частка у 
статутному 
капіталі (у 
відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
02.01.2018 02/1/2018 НКЦПФР UA4000115414 Акція проста 

бездокумента
рна іменна 

Бездокумент
арні іменні 

10 19 977 80
0 

199 778 000 99,889 

Опис 
Торгiвля iменними простими акцiями на внутрiшньому та зовнiшньому ринках цiнних паперiв України протягом 2018 року не вiдбувалася. 
Фактiв лiстингу та делiстингу цих цiнних паперiв не було. Емiсiї акцiй були здiйсненнi з метою виконання вимог НБУ щодо розмiру статутного 
капiталу та збiльшення обсягу активних операцiй. Емiтент здiйснював закритi (приватнi) розмiщення акцiй. 

03.03.2011 126/1/11 ДКЦПФР UA4000115422 Акція 
привілейован

а 
бездокумента

рна іменна 

Бездокумент
арні іменні 

10 22 200 222 000 0,111 

Опис 

Торгiвля iменними привiлейованими акцiями на внутрiшньому та зовнiшньому ринках цiнних паперiв України протягом 2018 року не 
вiдбувалася. Фактiв лiстингу та делiстингу цих цiнних паперiв не було. Емiсiї акцiй були здiйсненнi з метою виконання вимог НБУ щодо 
розмiру статутного капiталу та збiльшення обсягу активних операцiй. Емiтент здiйснював закритi (приватнi) розмiщення акцiй. 
 

 



8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у статутному капіталі емітента 
 

Кількість за типами акцій 

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

паперів (шт.) 

Від загальної 
кількості 
акцій (у 

відсотках) 
прості іменні привілейовані іменні 

1 2 3 4 5 

Тимошенко Андрiй Миколайович 370 001 1,85 370 001 0 

Зiбла Свiтлана Миколаївна 68 654 0,3433 68 426 228 

Тарасовець Микола Павлович 47 981 0,2399 47 981 0 

Усього 486 636 2,4332 486 408 228 

 

10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими 
обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав 

передано іншій особі 
 

Дата 
реєстрації 
випуску 

Номер свідоцтва 
про реєстрацію 

випуску 

Міжнародний 
ідентифікаційний 

номер 

Кількість акцій у 
випуску (шт.) 

Загальна 
номінальна вартість 

(грн) 

Загальна 
кількість 

голосуючих 
акцій (шт.) 

Кількість 
голосуючих 
акцій, права 

голосу за 
якими 

обмежено 
(шт.) 

Кількість голосуючих 
акцій, права голосу за 

якими за результатами 
обмеження таких прав 
передано іншій особі 

(шт.)  

1 2 3 4 5 6 7 8 

02.01.2018 02/1/2018 UA4000115414 19 977 800 199 778 000 19 727 408 0 0 

Опис: 

Голосуючими акцiями є простi акцiї, якi враховуються при визначеннi кворуму та при голосуваннi на Загальних зборах акцiонерiв (на якi не встановлено заборону 
користування таким правом голосу) 

03.03.2011 126/1/11 UA4000115422 22 200 222 000 8 068 0 0 

Опис: 

При голосуваннi з питань, передбачених п. 6.4 Статуту банку, голосуючими акцiями банку з цих питань також є привiлейованi акцiї, якi враховуються при визначеннi 
кворуму та при голосуваннi на Загальних зборах акцiонерiв (на якi не встановлено заборону користування таким правом голосу) 

 



XII. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними 
паперами у звітному році 

За результатами звітного 
періоду 

У звітному періоді 

Інформація про виплату дивідендів 
за простими 

акціями 

за 
привілейова

ними 
акціями 

за простими 
акціями 

за 
привілейова

ними 
акціями 

Сума нарахованих дивідендів, грн. 0 2 220 0 2 220 
Нараховані дивіденди на одну акцію, 
грн. 

0 0,1 0 0,1 

Сума виплачених/перерахованих 
дивідендів, грн. 

0 0 0 1 279,75 

Дата прийняття уповноваженим 
органом акціонерного товариства 
рішення про встановлення дати 
складення переліку осіб, які мають 
право на отримання дивідендів 

 29.01.2019  05.01.2018 

Дата складення переліку осіб, які 
мають право на отримання 
дивідендів 

 29.01.2019  23.01.2018 

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

 06.02.2019, 
1 822,82 

  

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

   01.02.2018, 
2 220 

Опис Виплата дивiдендiв за привiлейованими акцiями здiйснюється вiдповiдно до 
Статуту Полiкомбанку. Спостережною радою 05.01.18 прийняте рiшення про 
виплату дивiдендiв всiєю сумою безпосередньо акцiонерам  (не через депозитарну 
систему України), встановлено дату складення перелiку осiб, якi мають право на 
отримання дивiдендiв: 23.01.18, строк виплати з 01.02.18 по 29.06.18 включно. 
Дивiденди  виплачувались в наступному порядку: юридичним особам 
перерахуванням грошових коштiв на поточний рахунок акцiонера; фiзичним 
особам готiвкою через касу Банку за адресою: вул. О. Молодчого, буд. 46, м. 
Чернiгiв.  
Станом на дату розкриття рiчної iнформацiї дивiденди не виплаченi в повному 
обсязi через незвернення акцiонерiв для їх отримання.  
Виплата дивiдендiв за привiлейованими акцiями здiйснюється вiдповiдно до 
Статуту Полiкомбанку. Наглядовою радою 29.01.19 прийняте рiшення про 
виплату дивiдендiв всiєю сумою через депозитарну систему України, встановлено 
дату складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв: 29.01.19, 
строк виплати з 18.02.19 по 27.06.19 включно. 

 
 

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



Власні основні засоби 
(тис. грн) 

Орендовані основні 
засоби (тис. грн) 

Основні засоби, 
усього (тис. грн) 

Найменування основних 
засобів на початок 

періоду 

на 
кінець 

періоду 

на початок 
періоду 

на 
кінець 

періоду 

на початок 
періоду 

на 
кінець 

періоду 
1. Виробничого призначення: 65 862 59 338 0 0 65 862 59 338 
  будівлі та споруди 62 713 56 496 0 0 62 713 56 496 
  машини та обладнання 2 081 2 038 0 0 2 081 2 038 
  транспортні засоби 245 105 0 0 245 105 
  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 
  інші 823 699 0 0 823 699 
2. Невиробничого 
призначення: 

50 605 69 335 0 0 50 605 69 335 

  будівлі та споруди 23 606 7 350 0 0 23 606 7 350 
  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 26 999 61 985 0 0 26 999 61 985 
  інші 0 0 0 0 0 0 
Усього 116 467 128 673 0 0 116 467 128 673 

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 3 509 тис. грн. 
Обмежень на використання власного майна не iснує.Основнi засоби 
використовувалися емiтентом в повнiй мiрi. 
* До таблицi не включена залишкова вартiсть iнших необоротних 
матерiальних активiв 269 тис. грн., вартiсть незавершених капiтальних 
вкладень в основнi засоби 4209 тис.грн. та залишкова вартiсть 
нематерiальних активiв 296 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 власним 
випуском): 

X 0 X X 

за іпотечними цінними паперами (за 
кожним власним випуском): 

X 0 X X 

за сертифікатами ФОН (за кожним X 0 X X 



власним випуском): 

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 12 647 X X 

Фінансова допомога на зворотній 
основі 

X 0 X X 

Інші зобов'язання та забезпечення X 376 407 X X 

Усього зобов'язань та забезпечень X 389 054 X X 

Опис д/в 

 

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 
Повне найменування юридичної особи або прізвище, 
ім'я, по батькові фізичної особи 

Акцiонерне товариство "Полiкомбанк" 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 
Ідентифікаційний код юридичної особи 19356610 
Місцезнаходження 14013, Україна, Чернігівська обл., м. 

Чернiгiв, вул. О. Молодчого, буд. 46 
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності 

АЕ № 263217 

Найменування 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, по батькові фізичної особи 

Публiчне акцiонерне товариство 
"Нацiональний депозитарiй України" 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 
Ідентифікаційний код юридичної особи 30370711 
Місцезнаходження 04107, Україна, м. Київ, вул. Тропiнiна, 

буд. 7-Г 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності 

немає 

Найменування 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, по батькові фізичної особи 

Приватне акцiонерне товариство 
"Страхова Компанiя "ПРОВIДНА" 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 
Ідентифікаційний код юридичної особи 23510137 

Місцезнаходження 03049, Україна, Солом'янський район р-
н, м. Київ, проспект Повiтрофлотський, 

буд. 25 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності 

АВ № 594446 

Найменування 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, по батькові фізичної особи 

Приватне пiдприємство "Аксiома" 

Організаційно-правова форма Приватне підприємство 
Ідентифікаційний код юридичної особи 31275682 

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

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності 

363/17 

Найменування 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 Дiяльнiсть у сферi iнжинiрингу, 

геологiї та геодезiї, надання послуг 
технiчного консультування в цих 

сферах 
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, по батькові фізичної особи 

Приватне акцiонерне товариство 
"Антал-Експерт" 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 
Ідентифікаційний код юридичної особи 14237421 

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

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності 

248/17 

Найменування 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, по батькові фізичної особи 

Приватне акцiонерне товариство 
"Українська фондова бiржа" 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 
Ідентифікаційний код юридичної особи 14281095 

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

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності 

АВ № 581214 

Найменування 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, по батькові фізичної особи 

Приватне акцiонерне товариство 
"Полiська страхова компанiя" 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 
Ідентифікаційний код юридичної особи 31598066 

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

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності 

АЕ№522725, АЕ№522723 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 
або інший документ 

Нацiональна комiсiя, що здiйснює 
державне регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 

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 
 

 

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

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю "РЮРIК" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 16480462 
Місцезнаходження 04053, Україна, м. Київ, вул. Сiчових 

Стрiльцiв, буд. 52-А 
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності 

4 

Найменування 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 12.04.2010. 
НРА "Рюрiк" визначає кредитний 
рейтинг та рейтинг надiйностi вкладiв 
емiтенту 

 

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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

АУДИТОРСЬКА ФIРМА "РАДА ЛТД" 
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 
Ідентифікаційний код юридичної особи 20071290 

Місцезнаходження 01103, України, м. Київ, Бульвар 
Дружби народiв, буд. 18/7 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності 

1575 

Найменування 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 бухгалтерського 

облiку й аудиту; консультування з 
питань оподаткування 

Опис ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 
АУДИТОРСЬКА ФIРМА "РАДА ЛТД" 
надавала послуги з огляду промiжної 
фiнансової звiтностi за 1 квартал 2018 
року. 
Свiдоцтво про включення до Реєстру 
аудиторських фiрм та аудиторiв №1575, 
видане за рiшенням Аудиторської 
палати України вiд 18.05.2001 року, за 
рiшенням Аудиторської палати України 
вiд 25.02.2016 року №322/3 термiн 
продовжено до 25.02.2021 року. 
Свiдоцтво про внесення до реєстру 
аудиторських фiрм, якi можуть 
проводити аудиторськi перевiрки 
професiйних учасникiв ринку цiнних 
паперiв, серiя та номер Свiдоцтва: 
П000430, видане НКЦПФР 02.03.2018 
року, термiном дiї до 25.02.2021 року, 
реєстрацiйний номер Свiдоцтва 436. 
Свiдоцтво про включення до Реєстру 
аудиторських фiрм, якi мають право на 
проведення аудиторських перевiрок 
банкiв №0000028, видане згiдно з 



рiшенням Комiтету з питань аудиту 
банкiв вiд 27.09.2012 року №40, термiн 
дiї до 07.09.2022 року продовжено 
згiдно з рiшенням Комiтету №20/299-
ПК вiд 07.09.2017 року. 
Свiдоцтво про вiдповiднiсть системи 
контролю якостi № 0666 видане 
Аудиторською палатою України згiдно 
з рiшенням вiд 26.01.2017 року №338/3. 

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

ДОЧIРНЄ ПIДПРИЄМСТВО 
"КИЇВСЬКИЙ АУКЦIОННИЙ ЦЕНТР" 

ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА ДЕРЖАВНА 
АКЦIОНЕРНА КОМПАНIЯ 
"НАЦIОНАЛЬНА МЕРЕЖА 
АУКЦIОННИХ ЦЕНТРIВ" 

Організаційно-правова форма Дочірнє підприємство 
Ідентифікаційний код юридичної особи 38576342 
Місцезнаходження 02660, Україна, м. Київ, вул. Марини 

Раскової, буд. 15 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності 

864/17 

Найменування 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 

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

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю "ЕКСПЕРТНА 

КОМПАНIЯ "IТЕО" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 41172115 
Місцезнаходження 14008, Україна, Чернігівська обл., м. 

Чернiгiв, вул. Нахiмова, буд. 30 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності 

662/17 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 
або інший документ 

Фонд державного майна України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 03.07.2017 
Міжміський код та телефон (050) 540-87-17 

Факс - 

Вид діяльності Агентства нерухомостi 
Опис Надає послуги щодо незалежної оцiнки 

майна Полiкомбанку.  
Сертифiкат суб'єкта оцiночної 



дiяльностi Фонду державного майна 
України вiд 03.07.2017 року №662/17 

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

Дубик Олег Олександрович 

Організаційно-правова форма Підприємець - фізична особа 

Ідентифікаційний код юридичної особи 2809004478 
Місцезнаходження 14013, Україна, Чернігівська обл., м. 

Чернiгiв, вул. Шевченка, буд. 53-В, кв. 
39 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності 

№267/17 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 
або інший документ 

Фонд державного майна України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 31.03.2017 
Міжміський код та телефон (0462) 63-59-67 
Факс - 
Вид діяльності Агентства нерухомостi 
Опис Фiзична особа-пiдприємець Дубик Олег 

Олександрович надає послуги щодо 
незалежної оцiнки майна 
Полiкомбанку. 
Сертифiкат суб'єкта оцiночної 
дiяльностi Фонду державного майна 
України вiд 31.03.2017 №267/17 

 

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

АУДИТОРСЬКА ФIРМА "РЕСПЕКТ" 
У ВИГЛЯДI ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 
Ідентифікаційний код юридичної особи 20971605 

Місцезнаходження 65026, Україна, Одеська обл., 
Приморський р-н, м. Одеса, пров. 

Маяковського, буд. 1, кв. 10 
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності 

0135 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 
або інший документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001 

Міжміський код та телефон (097) 493-81-10, (067) 485-16-93 
Факс - 
Вид діяльності Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського 

облiку й аудиту; консультування з 
питань оподаткування 

Опис Свiдоцтво про включення до Реєстру 
аудиторських фiрм та аудиторiв №0135, 
видане за рiшенням Аудиторської 
палати України вiд 26.01.2001 року 
№98, за рiшенням Аудиторської палати 
України вiд 30.07.2015 року №313/3 
термiн продовжено до 30.07.2020 року. 
Свiдоцтво про внесення до Реєстру 
аудиторських фiрм, якi можуть 



проводити аудиторськi перевiрки 
професiйних учасникiв ринку цiнних 
паперiв, серiя та номер Свiдоцтва: 
П000266, видане НКЦПФР 17.08.2015 
року, термiном дiї до 30.07.2020 року, 
реєстрацiйний номер Свiдоцтва 266. 
Свiдоцтво про включення до Реєстру 
аудиторських фiрм, якi мають право на 
проведення аудиторських перевiрок 
банкiв №0000033, видане згiдно з 
рiшенням Комiтету з питань аудиту 
банкiв вiд 25.10.2012 року №42, термiн 
дiї до 07.09.2022 року продовжено 
згiдно з рiшенням Комiтету №20/299-
ПК вiд 07.09.2017 року. 
Свiдоцтво про вiдповiднiсть системи 
контролю якостi № 0665 видане 
Аудиторською палатою України згiдно 
з рiшенням вiд 26.01.2017 року №338/3, 
чинне до 31.12.2022 року 
 

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

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю "Алєксєєв, Боярчуков 

та партнери" 
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 39007375 
Місцезнаходження 01001, Україна, м. Київ, вул. Шота 

Руставелi, буд. 11, 3 поверх 
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності 

д/в 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 
або інший документ 

д/в 

Дата видачі ліцензії або іншого документа  

Міжміський код та телефон (044) 235-88-77 
Факс (044) 235-88-27 
Вид діяльності Дiяльнiсть у сферi права 

Опис Надання правової допомоги банку 
 



XIV. Інформація про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість 
(далі - правочинів із заінтересованістю), або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів та 

відомості про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, 
існування яких створює заінтересованість 

 
Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 

 

№ з/п 
Дата 

прийняття 
рішення 

Найменування 
уповноваженого 

органу, що 
прийняв рішення 

Гранична 
сукупна вартість 

правочинів 
(тис.грн) 

Вартість активів 
емітента за 

даними 
останньої річної 

фінансової 
звітності 
(тис.грн) 

Співвідношення 
граничної 
сукупної 
вартості 

правочинів до 
вартості активів 

емітента за 
даними 

останньої річної 
фінансової 
звітності (у 
відсотках) 

Предмет 
правочину 

Дата 
розміщення 
інформації в 

загальнодосту
пній 

інформаційній 
базі даних 

Національної 
комісії з 

цінних паперів 
та фондового 

ринку або 
через особу, 

яка провадить 
діяльність з 

оприлюднення 
регульованої 

інформації від 
імені 

учасників 
фондового 

ринку 

Адреса сторінки 
власного веб-сайту 
товариства, на якій 

розміщена 
інформація про 

прийняття рішення 
щодо попереднього 
надання згоди на 

вчинення значних 
правочинів 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 25.04.2018 Загальнi збори 
акцiонерiв 

350 000 547 086 63,9753 Щодо страхування 
на граничну 

сукупну вартiсть 
350 млн. грн. 

26.04.2018 http://www.policomb
ank.com/index.php?p

age=122&lng= 

Опис: 

За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 25.04.2018 № 74) надано попередню згоду на вчинення значних правочинiв, передбачених ст. 70 Закону України 
"Про акцiонернi товариства", якi можуть вчинятись Банком до 25.04.2019. 
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 547.086 тис. грн. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 14.210.122 шт., кiлькiсть голосуючих 
акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 8.564.667  шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення: 8.564.667  шт., кiлькiсть 
голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення: 0 штук. 
Вiдомостi щодо правочинiв: щодо страхування на граничну сукупну вартiсть 350 млн. грн. 
(спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 63,9753%.) 



Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість 
 

№ з/п 
Дата 

прийняття 
рішення 

Найменуванн
я 

уповноважен
ого 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 
вчинення 

правочину 

Дата 
розміщення 

особливої 
інформації в 

загальнодосту
пній 

інформаційній 
базі даних 

НКЦПФР або 
через особу, 

яка провадить 
діяльність з 

оприлюднення 
регульованої 

інформації від 
імені 

учасників 
фондового 

ринку 

Адреса сторінки 
власного веб-сайту 
товариства, на якій 

розміщена 
інформація про 

прийняття рішення 
щодо вчинення 
правочинів із 

заінтересованістю 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 03.01.2018 Спостережна 
рада 

32 700 552 724 5,9 Продаж 
простих 

iменних акцiй 
Банку 21-ї 

емiсiї пiд час 
другого етапу 

приватного 
розмiщення. 

05.01.2018 05.01.2018 http://www.policomb
ank.com/index.php?p

age=122&lng= 

Опис: 

За рiшенням Спостережної ради (протокол вiд 03.01.2018 № 1) надано згоду на вчинення правочину iз заiнтересованiстю.  
Предмет правочину: продаж простих iменних акцiй Банку 21-ї емiсiї пiд час другого етапу приватного розмiщення. Сума коштiв, що є предметом правочину, визначена 
вiдповiдно до законодавства: 32.700 тис. грн. Iншi iстотнi умови правочину: покупець сплачує повну вартiсть акцiй не пiзнiше 05 сiчня 2018 року за цiною 10,00 грн. за одну 
акцiю. Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi акцiонерним товариством правочину: Тарасовець Юрiй Миколайович; ознака заiнтересованостi: п.п. 1, 2 ч. 2 ст. 
71 Закону України "Про акцiонернi товариства". 
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): 5,9%. 



Звіт про фінансовий стан (Баланс) 
на 31.12.2018 року 

(тис.грн.) 

Найменування статті Примітки Звітний період 
Попередній 

період 
1 2 3 4 

АКТИВИ 
Грошові кошти та їх еквіваленти 1000 130 284 92 901 
Кошти обов'язкових резервів банку в Національному 
банку України 

1010 0 0 

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

1020 0 0 

Кошти в інших банках 1030 0 0 
Кредити та заборгованість клієнтів 1040 380 106 327 926 
Цінні папери в портфелі банку на продаж 1050 262 2 525 
Цінні папери в портфелі банку до погашення 1060 0 0 
Інвестиції в асоційовані/асоційовані та дочірні 
компанії 

1070 0 0 

Інвестиційна нерухомість 1080 61 985 26 999 
Дебіторська заборгованість щодо поточного податку 
на прибуток 

1090 0 0 

Відстрочений податковий актив 1100 0 0 
Гудвіл 1110 0 0 
Основні засоби та нематеріальні активи 1120 71 462 90 933 
Інші фінансові активи 1130 0 0 
Інші активи 1140 4 912 5 802 
Необоротні активи, утримувані для продажу, та 
активи групи вибуття 

1150 0 0 

Активи – опис додаткових статей статей та вміст їх 
показників 

1990  

Активи – усього за додатковими статтями 1990 0 0 
Усього активів 1999 649 011 547 086 

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 
Кошти банків 2000 0 0 
Кошти клієнтів 2010 373 807 324 929 
Фінансові зобов'язання, що обліковуються за 
справедливою вартістю через прибуток або збиток 

2020 0 0 

Боргові цінні папери, емітовані банком 2030 0 0 
Інші залучені кошти 2040 0 0 
Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток 2050 72 18 
Відстрочені податкові зобов'язання 2060 12 189 10 731 
Резерви за зобов'язаннями 2070 0 0 
Інші фінансові зобов'язання 2080 0 627 
Інші зобов'язання 2090 2 986 2 266 
Субординований борг 2100 0 4 855 
Зобов'язання групи вибуття 2110 0 0 
Зобов'язання – опис додаткових статей статей та вміст 
їх показників 

2990  

Зобов'язання – усього за додатковими статтями 2990 0 0 
Усього зобов'язань 2999 389 054 342 799 
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ 
Статутний капітал 3000 200 000 145 000 
Емісійні різниці 3010 0 0 



Незареєстрований статутний капітал 3020 0 0 
Інший додатковий капітал 3030 0 0 
Резерви та інші фонди банку 3040 19 011 18 996 
Резерви переоцінки 3050 38 952 34 533 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 3060 1 994 5 758 
Власний капітал – опис додаткових статей статей та 
вміст їх показників 

3490  

Власний капітал – усього за додатковими статтями 3490 0 0 
Неконтрольована частка 3500 0 0 
Усього власного капіталу 3999 259 957 204 287 
Усього зобов'язань та власного капіталу 9999 649 011 547 086 

Примітки: Звiт про фiнансовий стан (Баланс) за 2018 рiк складено у вiдповiдностi до МСФЗ. 
 
Затверджено до випуску та підписано 
 

16.04.2019 року Керівник 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 2018 рік 
(тис.грн.) 

Найменування статті Примітки Звітний період 
Попередній 

період 
1 2 3 4 

Процентні доходи 1000 63 522 49 297 
Процентні витрати 1005 -25 419 -28 047 

Чистий процентний дохід/(Чисті процентні 
витрати) 

1010 38 103 21 250 

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

1020 0 0 

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

1030 0 0 

Комісійні доходи 1040 22 575 19 224 
Комісійні витрати 1045 -1 021 -786 
Результат від операцій з фінансовими інструментами, 
що обліковуються за справедливою вартістю через 
прибуток або збиток 

1050 -1 475 47 

Результат від операцій з хеджування справедливої 
вартості 

1060 0 0 

Результат від продажу цінних паперів у портфелі 
банку на продаж 

1070 0 0 

Результат від операцій з іноземною валютою 1080 5 254 3 427 
Результат від переоцінки іноземної валюти 1090 -1 685 1 009 
Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної 
нерухомості 

1100 4 899 6 042 

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

1110 0 0 

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

1120 15 241 

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

1130 0 0 

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

1140 0 0 

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

1150 0 0 

Чисте (збільшення) зменшення резервів за 
зобов'язаннями 

1160 0 0 

Інші операційні доходи 1170 2 018 2 082 
Адміністративні та інші операційні витрати 1180 -20 878 -19 898 
Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній 1190 0 0 
Додаткові статті (доходи) – опис статей та вміст 
показників 

1390  



Додаткові статті (доходи) – усього за додатковими 
статтями 

1390 0 0 

Додаткові статті (витрати) – опис статей та вміст 
показників 

1395 

Чистий збиток вiд зменшення 
корисностi фiнансових активiв:-

20769,-10114;Витрати на виплати 
працiвникам:-22020,-

18625;Витрати зносу та 
амортизацiя:-3509,-3565; 

Додаткові статті (витрати) – усього за додатковими 
статтями 

1395 -46 298 -32 304 

Прибуток/(збиток) до оподаткування 1500 1 507 334 
Витрати на податок на прибуток 1510 -733 -47 
Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває 1520 0 0 
Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування 

1530 0 0 

Прибуток/(збиток) за рік 1999 774 287 
ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД: 
СТАТТІ, ЩО НЕ БУДУТЬ РЕКЛАСИФІКОВАНІ В ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК: 
Переоцінка основних засобів та нематеріальних 
активів 

2000 7 926 -7 861 

Частка іншого сукупного прибутку асоційованої 
компанії 

2040 0 0 

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

2190  

Додаткові статті (сукупні доходи) – усього за 
додатковими статтями 

2190 0 0 

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

2195  

Додаткові статті (сукупні витрати) – усього за 
додатковими статтями 

2195 0 0 

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

2250 -1 245 1 390 

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

2360 4 419 -6 917 

СТАТТІ, ЩО БУДУТЬ РЕКЛАСИФІКОВАНІ В ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК: 
Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на 
продаж 

2510 -2 262 -446 

Результат переоцінки за операціями з хеджування 
грошових потоків 

2520 0 0 

Накопичені курсові різниці від перерахунку у валюту 
подання звітності 

2530 0 0 

Частка іншого сукупного прибутку асоційованої 
компанії 

2540 0 0 

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

2690  

Додаткові статті (сукупні доходи) – усього за 
додатковими статтями 

2690 0 0 

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

2695  

Додаткові статті (сукупні витрати) – усього за 
додатковими статтями 

2695 0 0 

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

2750 0 0 



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

2860 0 0 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2900 0 0 
Усього сукупного доходу за рік 2999 5 193 -6 630 
Прибуток (збиток), що належить:    
     власникам банку 3010 774 287 
     неконтрольованій частці 3020 0 0 
Усього сукупного доходу, що належить:    
     власникам банку 3210 5 193 -6 630 
     неконтрольованій частці 3220 0 0 
Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває:    
     чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 4110 0,04000 0,02000 
     скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну 
просту акцію 

4120 0 0 

Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої 
діяльності: 

   

     чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 4210 0 0 
     скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну 
просту акцію 

4220 0 0 

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

   

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

4310 0,04000 0,02000 

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

4320 0 0 

Примітки: Звiт про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд (Звiт про фiнансовi результати) за 2018 
рiк складено у вiдповiдностi до МСФЗ. 
 
Затверджено до випуску та підписано 
 

16.04.2019 року Керівник 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 2018 рік 

(тис.грн.) 
Належить власникам банку 

Найменування статті Примітки статутни
й капітал 

емісійні 
різниці та 

інший 
додатков

ий 
капітал 

незареєст
рований 
статутни
й капітал 

резервні 
та інші 
фонди 

резерви 
переоцін

ки 

нерозподі
лений 

прибуток 
усього 

Неконт-
рольо-
вана 

частка 

Усього 
власного 
капіталу 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Залишок на кінець періоду, що 
передує попередньому періоду (до 
перерахунку) 

1000 120 300 0 0 18 981 41 450 4 906 185 637 0 185 637 

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

1110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований залишок на початок 
попереднього періоду 

1120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Усього сукупного доходу:           
    прибуток/(збиток) за рік 1200 0 0 0 0 0 287 287 0 287 
    інший сукупний дохід 1205 0 0 0 0 -6 335 0 -6 335 0 -6 335 
Амортизація резерву переоцінки 
основних засобів або реалізований 
результат 

1300 0 0 0 0 -582 582 0 0 0 

Розподіл прибутку до резервних 
та інших фондів 

1310 0 0 0 15 0 -15 0 0 0 

Незареєстрований статутний 
капітал 

1320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Операції з акціонерами 1330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Емісія акцій:           
    номінальна вартість 1340 24 700 0 0 0 0 0 24 700 0 24 700 
    емісійний дохід 1345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Власні акції, що викуплені в 
акціонерів: 

          

    купівля 1350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
    продаж 1354 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
    анулювання 1358 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Об'єднання компаній 1360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



Дивіденди 1370 0 0 0 0 0 -2 -2 0 -2 
Залишок на кінець попереднього 
періоду 

2000 145 000 0 0 18 996 34 533 5 758 204 287 0 204 287 

Усього сукупного доходу:           
    прибуток/(збиток) за рік 2200 0 0 0 0 0 774 774 0 774 
    інший сукупний дохід 2205 0 0 0 0 4 827 0 0 0 4 827 
Амортизація резерву переоцінки 
основних засобів або реалізований 
результат 

2300 0 0 0 0 -408 408 0 0 0 

Розподіл прибутку до резервних 
та інших фондів 

2310 0 0 0 15 0 -15 0 0 0 

Незареєстрований статутний 
капітал 

2320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Операції з акціонерами 2330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Емісія акцій:           
    номінальна вартість 2340 55 000 0 0 0 0 0 55 000 0 55 000 
    емісійний дохід 2345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Власні акції, що викуплені в 
акціонерів: 

          

    купівля 2350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
    продаж 2354 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
    анулювання 2358 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Об'єднання компаній 2360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Дивіденди 2370 0 0 0 0 0 -2 -2 0 -2 
Додаткові статті – опис статей та 
вміст показників 

 Змiни вiд застосування МСФЗ 9:0,0,0,0,0,-4929,-4929,0,-4929; 

Додаткові статті – усього за 
додатковими статтями 

9990 0 0 0 0 0 -4 929 -4 929 0 -4 929 

Залишок на кінець звітного 
періоду 

9999 200 000 0 0 19 011 38 952 1 994 259 957 0 259 957 

Примітки: Звiт про змiни у власному капiталi (Звiт про власний капiтал) за 2018 рiк складено у вiдповiдностi до МСФЗ. 
 
Затверджено до випуску та підписано 
 

16.04.2019 Керівник 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 2018 рік 

(тис.грн.) 

Найменування статті Примітки Звітний період 
Попередній 

період 
1 2 3 4 

Грошові кошти від операційної діяльності: 
Процентні доходи, що отримані 1010 51 956 35 425 
Процентні витрати, що сплачені 1015 -24 349 -28 984 
Комісійні доходи, що отримані 1020 22 575 19 224 
Комісійні витрати, що сплачені 1025 -1 021 -786 
Результат операцій з фінансовими інструментами, що 
обліковуються за справедливою вартістю через 
прибуток або збиток 

1060 0 0 

Результат операцій з фінансовими похідними 
інструментами 

1070 -1 475 43 

Результат операцій з іноземною валютою 1080 5 254 3 427 
Інші отримані операційні доходи 1100 1 924 2 273 
Виплати на утримання персоналу, сплачені 1110 -21 794 -18 369 
Адміністративні та інші операційні витрати, сплачені 1120 -20 878 -19 898 
Податок на прибуток, сплачений 1800 -304 -138 
Грошові кошти отримані/(сплачені) від 
операційної діяльності до змін в операційних 
активах і зобов'язаннях 

1510 11 888 -7 783 

Зміни в операційних активах та зобов'язаннях 1600 0 0 
Чисте (збільшення)/зменшення обов'язкових резервів 
у Національному банку України 

1610 0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних 
паперів 

1620 0 0 

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

1630 0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках 1640 0 0 
Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та 
заборгованості клієнтів 

1650 -65 291 -26 144 

Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових 
активів 

1660 0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення інших активів 1670 768 4 722 
Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків 1680 0 0 
Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів 1690 47 807 -21 657 
Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних 
паперів, що емітовані банком 

1700 0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) резервів за 
зобов'язаннями 

1710 0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових 
зобов'язань 

1720 0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) інших зобов'язань 1730 790 -1 542 
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) 
від операційної діяльності 

1999 -4 038 -52 404 

Грошові кошти від інвестиційної діяльності: 
Придбання цінних паперів у портфелі банку на 
продаж 

2010 0 0 

Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі 
банку на продаж 

2020 0 0 



Придбання цінних паперів у портфелі банку до 
погашення 

2030 0 0 

Надходження від погашення цінних паперів у 
портфелі банку до погашення 

2040 0 0 

Придбання дочірніх компаній за вирахуванням 
отриманих грошових коштів 

2050 0 0 

Надходження від реалізації дочірньої компанії за 
вирахуванням сплачених грошових коштів 

2060 0 0 

Придбання асоційованих компаній 2070 0 0 
Надходження від реалізації асоційованих компаній 2080 0 0 
Придбання інвестиційної нерухомості 2090 0 0 
Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості 2100 0 0 
Придбання основних засобів 2110 -1 909 -1 778 
Надходження від реалізації основних засобів 2120 106 5 
Придбання нематеріальних активів 2130 -3 882 -182 
Надходження від вибуття нематеріальних активів 2140 0 0 
Дивіденди, що отримані 2150 14 35 
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) 
від інвестиційної діяльності 

2999 -5 671 -1 920 

Грошові кошти від фінансової діяльності: 
Емісія простих акцій 3010 55 000 24 700 
Емісія привілейованих акцій 3020 0 0 
Інші внески акціонерів, крім емісії акцій 3030 0 0 
Викуп власних акцій 3040 0 0 
Продаж власних акцій 3050 0 0 
Отримання субординованого боргу 3060 0 0 
Погашення субординованого боргу 3070 -4 855 0 
Отримання інших залучених коштів 3080 0 0 
Повернення інших залучених коштів 3090 0 0 
Додаткові внески в дочірню компанію 3100 0 0 
Надходження від продажу частки участі без втрати 
контролю 

3110 0 0 

Дивіденди, що виплачені 3120 -2 -3 
Інші виплати акціонерам, крім дивідендів 3130 0 0 

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

3999 50 143 24 697 

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

5100 -1 685 1 009 

Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх 
еквівалентів 

5200 38 749 -28 618 

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок 
періоду 

5300 92 885 121 503 

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду 5400 131 634 92 885 
Примітки: Звiт про рух грошових коштiв за прямим методом за 2018 рiк складено у вiдповiдностi до 
МСФЗ. 
 
Звiт про рух грошових коштiв за непрямим методом емiтентом не складається та не подається. 
 
Затверджено до випуску та підписано 
 

16.04.2019 року Керівник 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) 



Примітки до фінансової звітності 
за 2018 рік 

 
1. Примiтка 1. Iнформацiя про банк   
 
Повне найменування банку - 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 2018 року. У рiчному фiнансовому звiтi 
висвiтлено дiяльнiсть банку за перiод з 1 сiчня по 31 грудня 2018 року. 
Рiчна фiнансова звiтнiсть банку складена вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi 
(далi - МСФЗ) та з урахуванням вимог 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 2018 року за перiод господарської дiяльностi з 1 сiчня по 
31 грудня 2018 року проводиться АУДИТОРСЬКОЮ ФIРМОЮ <РЕСПЕКТ> у виглядi ТОВ (Свiдоцтво 
Аудиторської палати України про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв № 0135), 
договiр вiд 28.09.2018 р. № 65. 
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 2018 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 державної грошової допомоги за згодою пенсiонерiв та одержувачiв допомоги; 
- заробiтної плати працiвникам бюджетних установ. 
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. 
Акцiонерне товариство <Полiкомбанк> здiйснює свою дiяльнiсть на територiї Чернiгiвської областi, м. 



Київ та м. Днiпро. В 2018 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 звiтного року становив 200 млн грн, регулятивний - 203,3 млн грн. 
На кiнець 2018 року розмiр активiв банку становив 649 млн грн. Найбiльшу частку в їх структурi 
займали кредити клiєнтам - 58,6% станом на кiнець дня 31 грудня 2018 року. 
Метою кредитної полiтики банку у 2018 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, ПрАТ <Завод металоконструкцiй та 
металооснастки>, ПрАТ <Чексiл>, ПАТ <Полiграфiчно-видавничий комплекс <Десна>. 
В структурi пасивiв банку найбiльшу питому вагу (57,6%) займали кошти клiєнтiв, їх розмiр на кiнець 
звiтного 2018 року становив 373,8 млн грн. При цьому питома вага строкових коштiв в загальнiй сумi 
коштiв клiєнтiв становила 60,8% (їх розмiр на кiнець 2018 року склав 227,3 млн грн, питома вага коштiв 
на вимогу - вiдповiдно 39,2% (їх розмiр на кiнець 2018 року склав 146,5 млн грн). 
На кiнець року мережа вiддiлень Полiкомбанку складалася з 23 банкiвської установи, розташованої в 
Чернiговi, Чернiгiвськiй областi, Києвi та Днiпрi. 
За операцiями, що здiйснювались банком у 2018 роцi, отримано загальний позитивний результат - 
прибуток, який склав 774 тис.грн. 
Протягом звiтного року припинення окремих видiв банкiвських операцiй не було. 
Станом на кiнець дня 31 грудня 2018 року загальна частка керiвництва в статутному капiталi банку 
становила 24,2193 %. 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 Приватне акцiонерне товариство <Елiта> 24,4934 0,0000 24,4934 
2 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю <Статум Рос> 17,8500 0,0000 17,8500 
3 Тарасовець Юрiй Миколайович 23,0916 24,4934 47,5850 
4 Тарасовець Олександр Миколайович 0,8878 22,8038 23,6916 



5 Тарасовець Микола Павлович 0,2399 0,0698 0,3097 
 
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  
 
В 2018 роцi динамiка економiчного росту в рiзних країнах свiту була розсинхронiзованою. США 
залишалися локомотивом пiдйому, тодi як в єврозонi вiдзначалося погiршення показникiв, а в країнах, 
що розвиваються, особливо з високим борговим навантаженням спостерiгалося активне уповiльнення. 
Серед причин, якi сприяли такiй тенденцiї, є негативнi наслiдки пiдвищення тарифiв, введених США i 
Китаєм у 2018 роцi. Крiм того, позначилося падiння темпiв у Нiмеччинi, введення нових нормативiв на 
викиди газiв в Iталiї, а також погiршення настроїв на фiнансових ринках i зниження темпiв зростання в 
Туреччинi. 
В Українi у 2018 роцi фiксувалися позитивнi економiчнi тенденцiї та ознаки макроекономiчної 
стабiлiзацiї.  Основними чинниками, якi стримували полiпшення показникiв реального сектору 
економiки України були погiршення зовнiшньоекономiчних умов торгiвлi за окремими напрямами, 
жорстка монетарна полiтика держави, продовження конфлiкту на Сходi країни. 
Позитивним чинником було збiльшення грошових переказiв трудових мiгрантiв до України (до 11,3 млрд 
дол. США), що пiдтримувало споживання та платiжний баланс. 
У 2018 роцi реальний ВВП мав прирiст бiльше нiж на 3 %, реальне споживання також зросло завдяки 
збiльшенню реального наявного доходу домогосподарств. 
За 2018 рiк обсяг експорту товарiв становив 43 247,6 млн дол. США, iмпорт - 52 113,3 млн дол. США. 
Порiвняно iз 2017 р. експорт збiльшився на 9,9 %, iмпорт - на 16,7 %. Негативне сальдо становило 8 
865,7млн дол. США. 
Iндекс споживчих цiн (iндекс iнфляцiї) за рiк у цiлому становив 110,9 %. 
Iндекс промислової продукцiї у 2018 роцi порiвняно з 2017 роком склав 101,1 %. 
Iндекс обсягу сiльськогосподарського виробництва у 2018 роцi порiвняно з 2017 роком становив 107,8 %. 
У 2018 роцi пiдприємствами країни виконано будiвельних робiт на суму 136,3 млрд грн. Iндекс 
будiвельної продукцiї у звiтному роцi порiвняно з попереднiм роком становив 104,4 %. 
Iндекс реальної заробiтної плати у 2018 р. порiвняно з 2017 р. становив 112,5 %. 
Заборгованiсть iз виплати заробiтної плати за 2018 р. зросла на 19 % i на 1 сiчня 2019 р. становила 2 
645,1млн грн. 
Рiвень зареєстрованого безробiття в цiлому по країнi на 1 грудня 2018 року становив 1,2 % населення 
працездатного вiку. Кiлькiсть зареєстрованих безробiтних на кiнець звiтного перiоду становила 341,7 
тис. осiб. 
Монетарна полiтика НБУ у 2018 роцi була жорсткою через високi iнфляцiйнi очiкування, що сприяло 
забезпеченню цiнової та курсової стабiльностi. 
У 2018 роцi НБУ чотири рази пiдвищував облiкову ставку з 14,5 % до 18 % рiчних, востаннє - наприкiнцi 
III кварталу. Попри це у першому пiврiччi вiдсотковi ставки за депозитами майже не змiнилися, а почали 
зростати тiльки у III кварталi через уповiльнення темпiв зростання депозитiв. 
Станом на 1 сiчня 2019 року банкiвську лiцензiю Нацiонального банку України на здiйснення 
банкiвської дiяльностi мали 77 банки України. 
В 2018 роцi 2 банки закiнчили процедури злиття з iншими, один припинив дiяльнiсть, ще один був 
перетворений на фiнансову компанiю, ВТБ-банк було визнано неплатоспроможним. 
У 2018 роцi загальнi активи банкiв збiльшилися на 3,9 % до 1 911 млрд грн. На кiнець 2018 року частка 
найбiльших 20 банкiв становила 91 % активiв банкiвського сектору. 
Упродовж 2018 року зростали гривневi кошти населення та суб'єктiв господарювання: на 14,8 % та 6,8 % 
вiдповiдно. 
На прикiнцi 2018 року банки наростили портфель гривневих депозитiв залучених як вiд населення так i 
вiд пiдприємств. Проте в цiлому, у рiчному вимiрi, зростання депозитiв уповiльнилося, зокрема за 
рахунок зниження залишкiв депозитiв населення в iноземнiй валютi. 
У 2018 роцi зросло кредитування населення - чистi гривневi кредити збiльшилися на 34,1 %. Найбiльш 



високi темпи кредитування були у приватних та державних банках. 
Чистi гривневi кредити корпорацiям зросли на 8,1 % у рiчному вимiрi, найвищий темп зростання 
кредитування мав Приватбанк. Водночас державнi банки припинили нарощувати корпоративне гривневе 
кредитування: якщо у 2017 роцi чистi гривневi кредити в них зросли на 12,7 %, то за минулий рiк - 
скоротилися на 1,5 %. 
За 2018 рiк банкiвська система отримала прибуток 21,7 млрд грн, доходи банкiв становили 204,5 млрд 
грн, витрати - 182,7 млрд грн. 
Капiтал банкiв за 2018 рiк зменшився на 3,4 % до 155,7 млрд. грн., його частка в пасивах становила 11,4 
%. 
За рiк статутний капiтал банкiвського сектору зменшився на 29,8 млрд грн або на 6 %. Водночас 
регулятивний капiтал платоспроможних банкiв з початку року зрiс на 12,7 %, а статутний - на 2,4 %. 
В 2018 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 2018 року обсяг залучених Полiкомбанком коштiв клiєнтiв склав 373,8 млн грн, в тому 
числi строковi кошти - 227,3 млн грн (60,8 % загальної суми коштiв клiєнтiв), кошти на вимогу - 146,5 
млн грн (вiдповiдно 39,2 %). 
Обсяг кредитiв, наданих клiєнтам, на кiнець року становив 433,8 млн грн без урахування резервiв. 
Кредити наданi юридичним особам та фiзичним особам-пiдприємцям становили 429,9 млн грн 
(збiльшення за рiк - 20,8 %), фiзичним особам - 3,9 млн грн (зменшення за рiк - 13,4 %). 
Частка кредитiв фiзичним особам в загальнiй сумi кредитiв, наданих клiєнтам, становила на 1 сiчня 2019 
року 1,04 % (на 1 сiчня 2018 року - 1,3 %). 
Полiтика щодо фiнансування дiяльностi банку протягом 2018 року визначалася запланованими 
показниками, затвердженими стратегiчним планом дiяльностi Полiкомбанку на 2018 рiк.  
На 01.01.2019 р. значення регулятивного капiталу становило 203,3 млн грн, розмiр статутного капiталу 
склав 200 млн грн, загальна сума власного капiталу - 259,96 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. 
 
3. Примiтка 3. Основи подання фiнансової звiтностi 
 
Ця фiнансова звiтнiсть складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (далi - 
МСФЗ), якi спрямованi на розкриття достовiрної та прозорої iнформацiї у фiнансовiй звiтностi, 
прогнозування фiнансового аналiзу результатiв дiяльностi, а також органiзацiю системи управлiння 
ризиками. 
Фiнансова звiтнiсть складається на основi даних бухгалтерського облiку та включає суттєву, своєчасну 
та достовiрну iнформацiю, яка сприяє прийняттю правильних економiчних рiшень шляхом оцiнки 
минулих, теперiшнiх та майбутнiх подiй. Порядок складання та подання фiнансової звiтностi наведено в 
Iнструкцiї про порядок складання та оприлюднення фiнансової звiтностi банкiв України, затвердженiй 
Постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 24.10.2011р. №373 зi змiнами та доповненнями. 
Банк складає фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до вимог МСФЗ, прикладом для розкриття банками 
iнформацiї у примiтках до фiнансової звiтностi, складеної вiдповiдно до вимог МСФЗ є Методичнi 
рекомендацiї щодо порядку складання примiток до фiнансової звiтностi банкiв України, затвердженi 
Постановою Правлiння НБУ вiд № 965 вiд 29.12.2015 р. 
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.  
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 та є обов'язковою до застосування з 01 сiчня 
2018 року. 
Банк застосував новi вимоги щодо класифiкацiї та оцiнки фiнансових iнструментiв, знецiнення, визначив 
бiзнес-моделi управлiння фiнансовими активами та оцiнив очiкуванi кредитнi збитки. Банк визначив 
рiзницю мiж попередньою балансовою вартiстю фiнансових iнструментiв за МСФЗ 39 та новою 
балансовою вартiстю, визначеною у зв'язку iз застосування МСФЗ 9, та вiдобразив результат 
перерахунку за рахунок вхiдного сальдо на  01 сiчня 2018 року по рахунку 5030 <Нерозподiленi 
прибутки минулих подiй>. В результатi вiдбулося зменшення власного капiталу банку на 4 929 тис.грн., 
що вiдображено у Звiтi про змiни у власному капiталi (Звiт про власний капiтал) за 2018 рiк. 
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 
 
Основними принципами бухгалтерського облiку, на яких ґрунтується облiкова полiтика банку є 



безперервнiсть дiяльностi, стабiльнiсть правил бухгалтерського облiку, повне висвiтлення, превалювання 
сутностi над формою, автономнiсть, обачнiсть, нарахування та  вiдповiднiсть доходiв i витрат, 
послiдовнiсть. 
Для ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi банк застосовував наступнi 
основнi облiковi оцiнки: 
1) оцiнка фiнансового активу або фiнансового зобов'язання за амортизованою собiвартiстю - це 
сума, у якiй оцiнюється фiнансовий актив або фiнансове зобов'язання пiд час первiсного визнання, за 
вирахуванням отриманих або сплачених коштiв [основної суми боргу, процентних доходiв (витрат) або 
iнших платежiв, пов'язаних з iнiцiюванням фiнансового активу або фiнансового зобов'язання], збiльшена 
або зменшена на величину накопиченої амортизацiї, розрахованої з використанням ефективної ставки 
вiдсотка, - рiзницi мiж первiсно визнаною сумою та сумою погашення фiнансового iнструменту, а також 
для фiнансових активiв скоригована з урахуванням оцiночного резерву пiд кредитнi збитки; 
2) оцiнка за справедливою вартiстю - за цiною, яка була отримана за продаж активу або сплачена за 
передавання зобов'язання у звичайнiй (упорядкованiй невимушенiй) операцiї мiж учасниками ринку на 
дату оцiнки. Справедлива вартiсть визначається вiдповiдно до вимог Мiжнародного стандарту 
фiнансової звiтностi 13 "Оцiнка справедливої вартостi", на основi цiн, отриманих безпосередньо iз 
зовнiшнiх джерел даних, або iз використанням оцiночних методик (дисконтування грошових потокiв, 
данi про останнi угоди мiж непов'язаними сторонами, застосування припущень, не пiдкрiплених 
ринковими даними тощо). 
При визнаннi статей доходiв i витрат банк керується принципом нарахування - 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. 
Метод ефективної ставки вiдсотка - метод обчислення амортизованої собiвартостi фiнансового активу 
або фiнансового зобов'язання (або групи фiнансових активiв чи фiнансових зобов'язань) та розподiлу 
доходiв у виглядi процентiв чи витрат на виплату процентiв протягом вiдповiдного перiоду часу. 
Банк пiсля первiсного визнання оцiнює фiнансовi активи або фiнансовi зобов'язання на основi бiзнес-
моделi та характеристик грошових потокiв, передбачених договором, за: 
1) амортизованою собiвартiстю; 
2) справедливою вартiстю з визнанням переоцiнки в iншому сукупному доходi; 
3) справедливою вартiстю з визнанням переоцiнки через прибутки/ збитки.  
У вiдповiдних роздiлах фiнансового звiту зроблено вказiвку на тi методи оцiнки, якi використовувались. 
 
4.2. Первiсне визнання фiнансових iнструментiв 
 
Фiнансовий iнструмент - це договiр, згiдно з яким одночасно виникає фiнансовий актив в одного суб'єкта 
господарювання i фiнансове зобов'язання або iнструмент власного капiталу в iншого суб'єкта 
господарювання. 
Банк оцiнює всi фiнансовi iнструменти пiд час первiсного визнання за справедливою вартiстю, до якої 
додаються витрати на операцiї, крiм фiнансових iнструментiв, що облiковуються за справедливою 
вартiстю з визнанням переоцiнки через прибутки/збитки, якi первiсно оцiнюються за справедливою 
вартiстю без урахування витрат на операцiї. Банк вiдображає в бухгалтерському облiку витрати на 
операцiї з придбання таких фiнансових iнструментiв за рахунками витрат на дату їх здiйснення. 
Банк пiсля первiсного визнання оцiнює фiнансовi iнструменти за: 
- амортизованою собiвартiстю - наданi/отриманi кредити, депозити, борговi цiннi папери 
Нацiонального банку України, утримуванi банком до погашення; 
- за переоцiненою (справедливою) вартiстю - похiднi фiнансовi iнструменти, цiннi папери, що є 
iнструментами капiталу та переоцiнюються через iнший сукупний дохiд. 
 
4.3. Знецiнення фiнансових активiв 
 
Категорiї фiнансових активiв, за якими банк визнає зменшення корисностi: 
- наданi кредити; 
- кошти на кореспондентських рахунках банку; 
- фiнансова дебiторська заборгованiсть. 



Банк визнає резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки (зменшення корисностi) станом на кожну звiтну дату у 
розмiрi, що дорiвнює очiкуваним кредитним збиткам. На кожну дату балансу Банк здiйснює аналiз 
об'єктивних доказiв, що свiдчать про зменшення корисностi фiнансових активiв, в порядку визначеному 
власними методиками i процедурами, розробленими вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової 
звiтностi. Банк визнає зменшення корисностi, якщо є свiдчення зменшення корисностi фiнансових 
активiв унаслiдок однiєї або кiлькох подiй, що вiдбулися пiсля первiсного визнання i впливають на 
величину та строки попередньо оцiнених майбутнiх грошових потокiв. 
Зменшення корисностi фiнансових активiв в бухгалтерському облiку вiдображається шляхом 
формування резервiв за рахунок витрат банку. Оцiночне визначення суми очiкуваних кредитних збиткiв 
базується на професiйнiй оцiнцi фiнансового стану позичальника, на його кредитнiй iсторiї, оцiнцi 
застави та iнших критерiїв. 
Основними критерiями, на основi яких визначається наявнiсть об'єктивного свiдчення про наявнiсть 
збитку вiд знецiнення фiнансових активiв 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. 
Банк сторнує/розформовує попередньо визнаний збиток вiд зменшення корисностi, якщо в наступному 
перiодi сума збитку вiд зменшення корисностi зменшується, що об'єктивно пов'язано з подiєю, яка 
вiдбувалася пiсля визнання зменшення корисностi (наприклад, покращення кредитного рейтингу 
боржника). 
Банк списує фiнансовий актив за рахунок сформованого резерву коли вiн немає обґрунтованих очiкувань 
щодо повернення договiрних грошових потокiв за кредитом у цiлому або частково. Списання може 
стосуватись лише якоїсь частки фiнансового активу у разi, якщо банк планує звернути стягнення на 
заставу i очiкує повернення за його рахунок частини активу. Якщо банк не має обґрунтованих 
перспектив стягнення подальших грошових потокiв вiд цього фiнансового активу, банк списує решту 
непогашеної частини за рахунок резерву.  
Рiшення про списання фiнансового активу за рахунок сформованого резерву приймається Правлiнням 
банку. Списана за рахунок резервiв безнадiйна заборгованiсть в подальшому облiковується за 
позабалансовими рахунками 9 класу протягом 5 рокiв.  
 
4.4. Припинення визнання фiнансових iнструментiв 
 
Банк припиняє визнання фiнансового активу, якщо:  
1) строк дiї договiрних прав на грошовi потоки вiд такого фiнансового активу закiнчується; або 
2) банк передає фiнансовий актив i таке передавання вiдповiдає критерiям для припинення визнання; 
3) банк списав фiнансовий актив за рахунок резерву. 
Критерiями передавання фiнансового активу, якi вiдповiдають припиненню визнання є наступне: 
- якщо банк передає в основному всi ризики та вигоди вiд володiння фiнансовим активом, то вiн має 
припинити визнання фiнансового активу i визнати права i зобов'язання, створенi або збереженi пiд час 
передавання, окремо як актив або зобов'язання, при цьому, якщо банк зберiгає при передаваннi в 
основному за собою всi ризики та вигоди вiд володiння фiнансовим активом, то вiн продовжує визнавати 
фiнансовий актив; 
- якщо банк в основному не передає й не зберiгає за собою всiх ризикiв та вигод вiд володiння 
фiнансовим активом, то вiн визначає, чи залишився за банком контроль за фiнансовим активом, при 
цьому: 
- якщо контроль за банком не залишився, то банк припиняє визнання фiнансового активу та 
окремо визнає як активи або зобов'язання всi права та обов'язки, створенi або збереженi при передаваннi; 
- якщо контроль залишився, то банк продовжує визнавати фiнансовий актив у обсязi своєї 
подальшої участi у фiнансовому активi. 
Банк припиняє визнання фiнансового зобов'язання, якщо воно погашається, тобто зобов'язання, 
передбачене договором, виконано або анульовано, або коли сплив термiн його виконання. 
 
4.5. Грошовi кошти та їх еквiваленти 



 
Грошовi кошти та їх еквiваленти складаються з готiвки в касi, коштiв в Нацiональному банку України, 
що не є обов'язковими резервами, депозитних сертифiкатiв, емiтованих Нацiональним банком України, 
коштiв на вимогу в iнших банках, якi можуть бути вiльно конвертованi у найкоротшi строки у вiдповiдну 
суму грошових коштiв, яким притаманний незначний ризик змiни вартостi та якi не обмеженi у 
використаннi. 
Грошовi кошти та їх еквiваленти облiковуються за амортизованою собiвартiстю. 
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, використання яких обмежено, 
зокрема, кошти обов'язкових резервiв банку в Нацiональному банку України через те, що iснують певнi 
обмеження щодо їх використання. 
Кошти на вимогу в iнших банках вiдображаються в балансi банку за вирахуванням резервiв на покриття 
збиткiв вiд знецiнення. 
Грошовi кошти та їх еквiваленти вiдображенi в Звiтi про фiнансовий стан (Баланс) та примiтцi <Грошовi 
кошти та їх еквiваленти>. 
 
4.6. Обов'язковi резерви на рахунках Нацiонального банку України   
 
Нацiональний банк України вiдмiнив вимогу щодо розмiщення коштiв обов'язкових резервiв на 
спецiальному рахунку, який передбачав обмеження користування банком коштами. 
 
4.7. Фiнансовi активи, що облiковуються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток 
 
Банк вiдображає в бухгалтерському облiку фiнансовi активи, борговi цiннi папери, iнструменти капiталу, 
похiднi фiнансовi iнструменти за справедливою вартiстю з визнанням переоцiнки через прибутки/збитки, 
якщо вони призначенi для торгiвлi, а також якщо вони придбанi з метою продажу в найближчий час та 
отримання прибутку вiд короткострокових коливань або дилерської маржi.  
Банк оцiнює i вiдображає в бухгалтерському облiку всi борговi фiнансовi активи за справедливою 
вартiстю з визнанням переоцiнки через прибутки/збитки, якщо такi фiнансовi активи не вiдповiдають 
критерiям щодо їх подальшої оцiнки за амортизованою собiвартiстю або за справедливою вартiстю з 
визнанням переоцiнки через iнший сукупний дохiд. 
Банк пiд час первiсного визнання фiнансових активiв, що облiковуються за справедливою вартiстю з 
визнанням переоцiнки через прибутки/збитки, оцiнює їх за справедливою вартiстю без урахування 
витрат на операцiї. Банк вiдображає в бухгалтерському облiку витрати на операцiї з придбання таких 
фiнансових iнструментiв за рахунками витрат на дату їх здiйснення. 
На кожну наступну пiсля первiсного визнання дату балансу фiнансовi активи оцiнюються за 
справедливою вартiстю без будь-яких витрат на операцiї з визнанням результату переоцiнки у прибутках 
або збитках. 
Переоцiнка похiдних фiнансових iнструментiв, якими є позабiржовi iнструменти, здiйснюється Банком у 
разi змiни їх справедливої вартостi але не рiдше одного разу на мiсяць. Обов'язково на дату балансу 
результат переоцiнки похiдних фiнансових iнструментiв вiдображається в балансi як актив або 
зобов'язання в кореспонденцiї з групою рахункiв 620 <Результат вiд переоцiнки>. 
 
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.  
Зменшення корисностi кредитiв та коштiв в iнших банках, банк вiдображає на рахунках створених 
резервiв на покриття збиткiв вiд знецiнення. Балансова вартiсть коштiв в iнших банках зменшується на 
суму резерву на покриття збиткiв вiд знецiнення. 
Процентнi доходи за наданими кредитами та розмiщеними депозитами визнаються за рахунками 



процентних доходiв iз застосуванням методу ефективної ставки вiдсотка. 
Станом на кiнець дня 31 грудня 2018 року банк не розмiщував кошти в iнших банках.  
 
4.9. Кредити та заборгованiсть клiєнтiв 
 
До кредитiв та заборгованостi клiєнтiв вiдносяться фiнансовi активи з фiксованими платежами або з 
платежами, якi можуть бути визначенi, та якi не є похiдними фiнансовими iнструментами. Банк оцiнює 
наданi кредити пiд час первiсного визнання за справедливою вартiстю, тобто в сумi фактично наданих 
коштiв, до якої додаються витрати на операцiї. 
Банк здiйснює класифiкацiю та оцiнку фiнансових активiв, виходячи з бiзнес-моделi, яку вiн 
використовує для управлiння цими активами, та характеристик грошових потокiв, передбачених 
договором. 
З метою управлiння фiнансовими активами такими, як кредити, банк обрав бiзнес-модель за 
амортизованою собiвартiстю, яка полягає в утриманнi фiнансових активiв з метою отримання виключно 
договiрних грошових потокiв та утримання активiв до настання термiну їх погашення. 
Витрати на операцiї, що безпосередньо пов'язанi з визнанням кредитiв включаються у суму дисконту 
(премiї) за цим фiнансовим iнструментом. Дисконт (премiя) амортизується  протягом строку дiї кредиту 
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 кредитами, за якими неможливо визначити 
величину майбутнiх грошових потокiв та термiни їх виникнення, визнаються iз застосуванням 
номiнальної процентної ставки. 
Нарахування процентiв за кредитами та амортизацiя дисконту (премiї) проводиться щоденно. 
Кредити та заборгованiсть клiєнтiв вiдображаються в балансi банку за вирахуванням резервiв на 
покриття збиткiв вiд знецiнення. 
З метою формуванням резервiв за кредитами та заборгованiстю клiєнтiв, банк здiйснює оцiнку ризикiв 
таких активiв. Починаючи з дати визнання їх в бухгалтерському облiку до дати припинення визнання. 
До реструктуризованих 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.  
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 кредиту 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. 
Кредити та заборгованiсть клiєнтiв вiдображенi в Звiтi про фiнансовий стан (Баланс) та примiтцi 
<Кредити та заборгованiсть клiєнтiв>. 
 
4.10. Фiнансовi активи, утримуванi для продажу 
 
Банк класифiкує фiнансовi активи, утримуванi для продажу, якщо актив утримується в рамках бiзнес-
моделi, мета якої досягається шляхом продажу, коли їх балансова вартiсть вiдшкодовуватиметься 
шляхом операцiї продажу, а не шляхом отримання передбачених договором грошових потокiв. Такi 
фiнансовi активи первiсно оцiнюються за справедливою вартiстю, а в подальшому - за справедливою 
вартiстю в визнанням переоцiнки в iншому сукупному доходi. 
Станом на кiнець дня 31 грудня 2018 року банк не має фiнансових активiв, утримуваних для продажу.  
 
4.11. Договори продажу (купiвлi) цiнних паперiв iз зобов'язанням зворотного викупу (продажу) 
 
Протягом 2018 року договори продажу (купiвлi) цiнних паперiв iз зобов'язанням зворотного викупу 
(продажу) не укладались. 
 
4.12. Фiнансовi активи, утримуванi до погашення 



Фiнансовi активи, утримуванi до погашення - це фiнансовi активи з фiксованими або визначеними 
платежами, фiксованим строком погашення, якi банк має намiр i можливiсть утримувати до погашення. 
Первiсно визнаються за справедливою вартiстю iз врахуванням витрат на проведення операцiї. Пiсля 
первiсного визнання оцiнюються за амортизованою собiвартiстю. Процентнi доходи за фiнансовими 
активами, утримуваними до погашення визнаються банком за методом нарахування з використанням 
ефективної ставки вiдсотка. 
Станом на кiнець дня 31 грудня 2018 року банк класифiкує вкладення в борговi цiннi папери, емiтованi 
Нацiональним банком України (депозитнi сертифiкати) як фiнансовi активи, утримуванi до погашення. В 
складi рiчного фiнансового звiту банку за 2018 рiк, сума депозитних сертифiкатiв НБУ включена до 
примiтки <Грошовi кошти та їх еквiваленти>. Банк не визнає оцiночний резерв за депозитними 
сертифiкатами НБУ. 
 
4.13. Iнвестицiї в асоцiйованi та дочiрнi компанiї 
 
Станом на кiнець дня 31 грудня 2018 року iнвестицiї в асоцiйованi та дочiрнi компанiї вiдсутнi 
 
4.14. Iнвестицiйна нерухомiсть 
 
Об'єкт основних засобiв визнається iнвестицiйною нерухомiстю, якщо iснує ймовiрнiсть отримання в 
майбутньому вiд її використання економiчних вигод у виглядi орендних платежiв та/або збiльшення 
власного капiталу, та її первiсна вартiсть може бути достовiрно визначена.  
Одиницею облiку iнвестицiйної нерухомостi є власнi або орендованi на умовах фiнансового лiзингу 
земля чи будiвля або частина будiвлi, утримуванi з метою отримання орендних платежiв, доходiв вiд 
зростання капiталу або того чи iншого, а не для надання послуг або адмiнiстративних цiлей. 
Придбана (створена) iнвестицiйна нерухомiсть первiсно оцiнюється та вiдображається в бухгалтерському 
облiку (за вiдповiдними балансовими рахунками) за первiсною вартiстю, яка включає цiну придбання 
цiєї нерухомостi та всi витрати, що безпосередньо пов'язанi з її придбанням. 
Пiсля первiсного визнання об'єкта iнвестицiйної нерухомостi подальшу його оцiнку банк здiйснює за 
справедливою вартiстю з визнанням змiн справедливої вартостi в прибутку або збитку; амортизацiя та 
зменшення корисностi не визнаються. 
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 
звiтного 2018 року строки корисного використання iнвестицiйної нерухомостi не змiнювались. 
Станом на 01 вересня 2018 року проведена оцiнка об'єктiв iнвестицiйної нерухомостi фiзичною особою-
пiдприємцем Дубиком Олегом Олександровичем (Сертифiкат суб'єкта оцiночної дiяльностi Фонду 
державного майна України №267/17 вiд 31 березня 2017 року). Оцiнювачем використаний порiвняльний 
пiдхiд до визначення справедливої вартостi iнвестицiйної нерухомостi. Результати переоцiнки 
вiдображенi в балансi банку без врахування ПДВ. 
Iнвестицiйна нерухомiсть вiдображена в Звiтi про фiнансовий стан (Баланс) та примiтцi <Iнвестицiйна 
нерухомiсть>. 
 
4.15. Гудвiл 
 
Протягом 2018 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 2018 року не змiнювався. 
Пiсля первiсного визнання, подальший облiк основних засобiв (крiм об'єктiв нерухомостi) банк здiйснює 
за первiсною вартiстю (собiвартiстю), за вирахуванням накопиченої амортизацiї та зменшення 
корисностi. Об'єкти нерухомостi в подальшому оцiнюються банком за справедливою вартiстю. 
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 та мiнiмально допустимих строкiв корисного використання, 
встановлених роздiлом III Податкового кодексу України. Строки корисного використання (експлуатацiї) 
об'єктiв основних засобiв переглядаються в разi змiни очiкуваних економiчних вигод вiд їх 
використання. Протягом 2018 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. 
Станом на 01 вересня 2018 року проведена оцiнка групи основних засобiв (нерухомостi) - будiвель та 
вбудованих примiщень фiзичною особою-пiдприємцем Дубиком Олегом Олександровичем (Сертифiкат 
суб'єкта оцiночної дiяльностi Фонду державного майна України №267/17 вiд 31 березня 2017 року). 
Результат переоцiнки затверджений рiшенням Правлiння Полiкомбанку (Протокол вiд 30.08.2018 р. 
№33) та вiдображенй в балансi банку без врахування ПДВ. 
В результатi переоцiнки здiйснена дооцiнка об'єктiв нерухомостi в сумi 8 334 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 2018 роцi банк не визнавав зменшення корисностi об'єктiв основних засобiв. 
Основнi засоби вiдображенi в Звiтi про фiнансовий стан (Баланс) та примiтцi <Основнi засоби та 
нематерiальнi активи>. 
 
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 2018 року не змiнювався. 
Переоцiнка нематерiальних активiв в 2018 роцi не проводилася.  
Строки корисного використання (експлуатацiї) нематерiальних активiв встановлюються з урахуванням 
мiнiмально допустимих строкiв корисного використання, встановлених роздiлом III Податкового кодексу 
України та переглядаються банком в разi змiни очiкуваних економiчних вигод вiд їх використання. 
Протягом 2018 року змiн в установлених строках корисного використання нематерiальних активiв банку 
не вiдбувалось. 
В 2018 роцi банк не визнавав зменшення корисностi нематерiальних активiв. 
Нематерiальнi активи вiдображенi в Звiтi про фiнансовий стан (Баланс) та примiтцi <Основнi засоби та 
нематерiальнi активи>. 
 
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 2018 роцi не проводилися. 
 
4.20. Необоротнi активи, утримуванi для продажу, та групи вибуття 
 
До необоротних активiв як утримуваних для продажу, вiдносяться активи, балансова вартiсть яких 
вiдшкодовуватиметься шляхом операцiї з продажу, а не поточного використання. Банк класифiкує 
необоротнi активи як утримуванi для продажу, якщо на дату прийняття рiшення щодо визнання їх 
активами, що утримуються для продажу, виконуються такi умови: 
- стан активiв, у якому вони перебувають, дає змогу здiйснити негайний продаж; 
- є високий ступiнь iмовiрностi їх продажу протягом року з дати класифiкацiї. 
Якщо на дату прийняття рiшення про визнання необоротних активiв як таких, що утримуються для 
продажу, не виконуються вищезазначенi умови, але будуть виконанi протягом трьох мiсяцiв пiсля 
визнання активу, то банк класифiкує їх як утримуванi для продажу. 
Банк продовжує класифiкувати необоротнi активи як утримуванi для продажу, якщо не було здiйснено 
продаж протягом року через подiї чи обставини, за якими банк не може здiйснити контроль, а також 
якщо банк продовжує виконувати план продажу необоротного активу. 
Первiсне визнання необоротних активiв як утримуваних для продажу здiйснюється за первiсною 
вартiстю (собiвартiстю). Необоротнi активи, що утримуються банком для продажу, в подальшому 
оцiнюються i вiдображаються в бухгалтерському облiку за найменшою з двох оцiнок: балансовою 
вартiстю або справедливою вартiстю за вирахуванням витрат на продаж. 
Амортизацiя на необоротнi активи, утримуванi для продажу, не нараховується.  
Станом на кiнець дня 31 грудня 2018 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 Строк корисного використання 
   
група 3 - будiвлi, споруди, передавальнi пристрої Прямолiнiйнийвiд 20 рокiв 
група 4 - машини та обладнання, з них: Прямолiнiйнийвiд 5 до 8 рокiв 
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  вiд 2 до 6 рокiв 
група 5 - транспортнi засоби Прямолiнiйний7 рокiв 
група 6 - iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) Прямолiнiйнийвiд 4 до 8 рокiв 
група 9 - iншi основнi засоби (в тому числi iншi необоротнi матерiальнi активи - вартiсть ремонту, 
полiпшення основних засобiв, отриманих в оперативний лiзинг) Прямолiнiйний12 рокiв 
група 11 - малоцiннi необоротнi матерiальнi активи 100 % вартостi в першому мiсяцi використання 
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 2018 року методи амортизацiї не змiнювалися. 
 
4.22. Припинена дiяльнiсть 
 
У 2018 роцi в Полiкомбанку не вiдбувалося припинення будь-якого виду дiяльностi. 
 
4.23. 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.  
Похiднi фiнансовi iнструменти визнаються банком в рамках бiзнес-моделi, мета якої досягається шляхом 
вiдшкодування балансової вартостi вiд операцiї продажу. Так Похiднi фiнансовi iнструменти первiсно 
оцiнюються за справедливою вартiстю, без урахування витрат на операцiї, а на кожну наступну дату 
балансу - за справедливою вартiстю в визнанням переоцiнки через прибутки або збитки. 
Станом на кiнець дня 31.12.2018 року залишок по рахунку 6218 "Результат вiд операцiй з купiвлi-
продажу валютних своп-контрактiв" має вiд'ємне значення та  складає -1 475 тис.грн. та вiдображений у 
рядку <Чистий прибуток/(збиток) вiд операцiй iз фiнансовими iнструментами, що облiковуються за 
справедливою вартiстю через прибуток або збиток> Звiту про прибутки i збитки та iнший сукупний 
дохiд (Звiт про фiнансовi результати). 
 
4.24. Залученi кошти 
 
До залучених банком коштiв належать: 
 кредити/депозити, залученi вiд iнших банкiв; 
 кошти, якi облiковуються на поточних, вкладних (депозитних) рахунках юридичних та фiзичних 
осiб; 
 кошти, що належать юридичним i фiзичним особам та вiдображенi в балансi банку на iнших 
рахунках бухгалтерського облiку. 
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.  



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.  
Доходи i витрати, що виникають у результатi операцiй iз залучення коштiв, визначаються договором або 
iншими документами, оформленими згiдно з вимогами чинного законодавства України. Нарахування 
доходiв та витрат здiйснюється щоденно, якщо iнше не передбачено договорами. 
Банк протягом звiтного 2018 року не здiйснював операцiй по випуску боргових цiнних паперiв, 
емiтованих банком. 
 
4.25. Фiнансовi зобов'язання, що облiковуються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток 
 
У звiтному 2018 роцi банк не здiйснював операцiї з фiнансовими зобов'язаннями, що облiковуються за 
справедливою вартiстю через прибуток або збиток. 
 
4.26. 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. 
 
4.27. Резерви за зобов'язаннями 
 
Резерви за наданими зобов'язаннями є забезпеченням їх виконання в майбутньому, що визнається в 
балансi банку як зобов'язання та свiдчить про ймовiрне вибуття ресурсiв, яке пов'язане iз виконанням 
банком таких фiнансових зобов'язань. До зобов'язань кредитного характеру належать: зобов'язання з 
надання кредитiв та фiнансовi гарантiї. 
Протягом звiтного 2018 року резерви за зобов'язаннями банк не створював. 
 
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. У подальшому сума зобов'язань за субординованим боргом визнається за 
амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної ставки вiдсотка. 
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 вимогами мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. 
 
4.29. Податок на прибуток 
 
У бухгалтерському облiку банку витрати з податку на прибуток визначенi згiдно з Податковим кодексом 
України та чинної ставки оподаткування 18%, яка дiяла протягом звiтного року, за який отримано дохiд. 
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.  
Об'єктом оподаткування податком на прибуток банку у 2018 роцi 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. 
Витрати на податок на прибуток вiдображенi в Звiтi про фiнансовий стан (Баланс) та примiтцi <Витрати 
на податок на прибуток>. 
 
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.  
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 <Статутний капiтал банку> 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 
<Незареєстрований статутний капiтал>  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 <Емiсiйнi рiзницi>. 
Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй Банку та тимчасове свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй 
Банку облiковуються на позабалансовому рахунку 9811 <Отриманi дозволи на випуск цiнних паперiв> за 
номiнальною вартiстю акцiй. 
Статутний капiтал банку вiдображено в Звiтi про фiнансовий стан (Баланс) та примiтцi <Статутний 
капiтал>. 
 
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 <Власнi акцiї 
(частки, паї), що викупленi в акцiонерiв (власникiв)>.  
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 2018 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 Наглядова 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. Банк окремо вiдображає в бухгалтерському облiку кожний вид доходу i 
витрат. 
Дохiд - збiльшення економiчних вигiд протягом звiтного перiоду у формi надходжень чи полiпшення 
активiв або зменшення зобов'язань, результатом чого є збiльшення власного капiталу, за винятком 
збiльшення, пов'язаного з внесками учасникiв. 
Витрати - зменшення економiчних вигiд протягом облiкового перiоду у виглядi вибуття чи амортизацiї 
активiв або у виглядi виникнення зобов'язань, результатом чого є зменшення власного капiталу, за 
винятком зменшення, пов'язаного з виплатами учасникам. 
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). 



Банк визнає процентнi доходи та витрати за класами 6 "Доходи", 7 "Витрати" Плану рахункiв в 
бухгалтерському облiку iз застосуванням методу ефективної ставки вiдсотка. Розрахунок процентних 
доходiв здiйснюється шляхом застосування ефективної ставки вiдсотка до валової балансової вартостi 
кредиту, за винятком придбаних або створених знецiнених активiв, до яких застосовується ефективна 
ставка вiдсотка, скоригована на кредитний ризик, до амортизованої собiвартостi активу з моменту його 
первiсного визнання. 
Визнання процентних доходiв за фiнансовими iнструментами, за якими неможливо визначити майбутнi 
грошовi потоки (кредити овердрафт, вiдновлювальнi кредитнi лiнiї, вклади/депозити на вимогу) 
здiйснюється за номiнальною процентною ставкою, яка передбачена умовами договору (випуску), i 
вiдображається за рахунками з облiку нарахованих доходiв i нарахованих витрат. До таких фiнансових 
iнструментiв ефективна ставка вiдсотка не застосовується. 
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 
 
Банк вiдображає доходи i витрати (нарахованi, отриманi, сплаченi) в iноземнiй валютi за рахунками 
класiв 6 "Доходи" i 7 "Витрати" Плану рахункiв у нацiональнiй валютi за офiцiйними курсами гривнi до 
iноземних валют на дату їх визнання. Банк використовує технiчнi рахунки 3800 АП "Позицiя банку щодо 
iноземної валюти та банкiвських металiв" та 3801 АП "Еквiвалент позицiї банку щодо iноземної валюти 
та банкiвських металiв". 
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).  
Залишки за технiчними рахунками 3800 та 3801 не включаються до фiнансової звiтностi. 
 
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 31.12.2018 
1 долари США USD 1 28,067223  27,688264 
2 ЄВРО   EUR 1 33,495424 31,714138 
3 росiйськi рублi RUB 10 4,8703   0,39827 
4 швейцарськi франки СHF 1 28,618783 28,248096 
5 юанi женьмiньбi (Китай) CNY 1 4,29423 4,025761 
6 бiлоруськi рублi BYN (BYR) 10 142,2782   128,1983 
 
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.  
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. Результати 
переоцiнки облiковуються за рахунком 6204 <Результат вiд переоцiнки iноземної валюти та банкiвських 
металiв>. Результат вiд переоцiнки iноземної валюти станом на кiнець дня 31.12.2018 року має вiд'ємне 
значення 1 685 тис. грн. та вiдображений у Звiтi про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд (Звiт про 
фiнансовi результати) за 2018 рiк та Звiтi про рух грошових коштiв за прямим методом за звiтний рiк. 
 
4.36. Взаємозалiк статей активiв i зобов'язань 
 
Протягом 2018 року банк не проводив взаємозалiк окремих статей активiв i зобов'язань. 
 
4.37. Активи, що перебувають у довiрчому управлiннi 
 
Протягом 2018 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 2018 роцi становили: для iнвалiдiв - 8,41%, 22% - для iнших працiвникiв. 
 
4.39. Iнформацiя за операцiйними сегментами 
 
Розподiлення активiв, пасивiв, доходiв та витрат банку здiйснюється 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, 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 видiленi в окремий 
сегмент "iнвестицiйна банкiвська дiяльнiсть" тому, що iнформацiя  щодо такого сегменту є суттєвою. 
Перерозподiл ресурсiв вiдбувається 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. 
 
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 Наглядової Ради Полiкомбанку вiд 29.11.2018 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. Ефект змiн в облiковiй полiтицi, облiкових оцiнках та виправлення суттєвих помилок та подання їх 
у фiнансових звiтах 
 
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 набув чинностi для рiчних звiтних 
перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 або пiсля цiєї дати. Стандарт застосовується ретроспективно, але 
надання порiвняльної iнформацiї не є обов'язковим.  
Банк застосував новi вимоги щодо класифiкацiї та оцiнки фiнансових iнструментiв, знецiнення, визначив 
бiзнес-моделi управлiння фiнансовими активами та оцiнив очiкуванi кредитнi збитки. Банк визначив 
рiзницю мiж попередньою балансовою вартiстю фiнансових iнструментiв за МСФЗ 39 та новою 
балансовою вартiстю, визначеною у зв'язку iз застосування МСФЗ 9, та вiдобразив результат 
перерахунку за рахунок вхiдного сальдо на 01 сiчня 2018 року по рахунку 5030 <Нерозподiленi прибутки 
минулих подiй>. В результатi вiдбулося зменшення власного капiталу банку на 4 930 тис.грн., що 
вiдображено у Звiтi про змiни у власному капiталi (Звiт про власний капiтал) за 2018 рiк.  
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. 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. 
Банк застосував новi вимоги МСФЗ 15 на вiдповiдну дату набрання чинностi. Змiн в облiковiй полiтицi, 
якi б могли вплинути на фiнансовий стан або на фiнансовий результат, у 2018 роцi не вiдбувалось. 
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 застосував новi вимоги МСФЗ 40 на вiдповiдну дату набрання чинностi. Змiн в облiковiй полiтицi, 
якi б могли вплинути на фiнансовий стан або на фiнансовий результат, у 2018 роцi не вiдбувалось. 
 
4.42. 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 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. 
 
6. Форма "Звіт про фінансовий стан (Баланс)", стаття 1000. 
 
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 40 943 31 968 
2 Кошти в Нацiональному банку України (крiм обов'язкових резервiв) 7 834 7 253 
3 Кореспондентськi рахунки, депозити та кредити овернайт у банках 52 857 16 664 
3.1 України 9 2 607 
3.2 iнших країн 52 848 14 057 
4 Борговi цiннi папери, емiтованi Нацiональним банком України 30 049 37 180 
5 Резерв за коштами, розмiщеними на коррахунках (1 399) (164) 
6 Усього грошових коштiв та їх еквiвалентiв 130 284 92 901 
 
Рядок 6 таблицi 6.1 вiдповiдає рядку <Грошовi кошти та їх еквiваленти> звiту про фiнансовий стан 
(Баланс), рядку 1 таблицi 16.1, рядку 1 таблицi 25.10.    
Протягом 2018 року негрошових iнвестицiйних та фiнансових операцiй не вiдбувалося.  
Протягом 2018 року банк здiйснював вкладення в депозитнi сертифiкати Нацiонального банку України. 
Резерви пiд знецiнення не формувались через вiдсутнiсть об'єктивних свiдчень зменшення корисностi 
цих фiнансових активiв. Сума нарахованих вiдсоткiв за депозитними сертифiкатами НБУ станом на 
кiнець дня 31.12.2018 р. становить 49 тис. грн. 
Борговi цiннi папери, емiтованi Нацiональним банком України в звiтi про фiнансовий стан (Баланс) 
станом на кiнець дня 31.12.2018 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. Форма "Звіт про фінансовий стан (Баланс)", стаття 1040. 
 
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 415 633 348 803 
2 Кредити, наданi фiзичним особам - пiдприємцям 14 263 7 110 
3 Кредити, наданi фiзичним особам на поточнi потреби 3 945 4 556 
4 Резерв пiд знецiнення кредитiв (53 735) (32 543) 
5 Усього кредитiв за мiнусом резервiв 380 106 327 926 
 
Рядок 5 таблицi 7.1 вiдповiдає рядку <Кредити та заборгованiсть клiєнтiв> звiту про фiнансовий стан 
(Баланс), рядку 2 таблицi 16.1, рядку 2 таблицi 25.10. 
Рядок 4 таблицi 7.1 вiдповiдає графi 6 рядка 4 <Залишок станом на кiнець перiоду> таблицi 7.2. 
Станом на кiнець дня 31.12.2018 р. загальна сума кредитного портфеля становила 433 841 тис.грн., з якої 
99,0 % - це кредити, наданi юридичним особам, та  1,0 % -  кредити, наданi  фiзичним особам. В  складi  
кредитного  портфеля   сума  нарахованих  доходiв  без  урахування  дисконту складає 48 039 тис. грн.  
Частка кредитiв, наданих фiзичним особам-пiдприємцям, становить 3,3 % 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.) 
Рядок 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 (30 966) - (1 577) (32 543) 
2 (Збiльшення)/зменшення резерву пiд знецiнення протягом перiоду  (23 353) (941) (549)
 (24 843) 
3 Списання безнадiйної заборгованостi за рахунок резерву 3 547 - 104 3 651 
4 Залишок  
станом на кiнець перiоду (50 772) (941) (2 022) (53 735) 
  
Графа 6 рядка 4 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.) 
Рядок 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) 
 
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 102 197 23,6 77 768
 21,6 
2 Торгiвля, ремонт автомобiлiв, побутових виробiв та предметiв особистого вжитку 93 895 21,6
 80 794 22,4 
3 Сiльське господарство, мисливство, лiсове господарство 131 798 30,4 66 003 18,3 
4 Виробництво 88 735 20,4 102 978 28,6 
5 Фiзичнi особи 3 945 0,9 4 556 1,3 
6 Iншi 13 271 3,1 28 370 7,8 
7 Усього кредитiв та заборгованостi клiєнтiв без резервiв 433 841 100% 360 469 100% 
 
Рядок 7 таблицi 7.4 вiдповiдає графi 6 рядка 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 6 073 - 783 6 856 
2 Кредити, забезпеченi 409 560 14 263 3 162 426 985 
2.1 грошовими коштами 4 126 - 127 4 253 
2.2 нерухомим майном 230 660 10 263 2 833 243 756 
2.2.1 у т. ч. житлового призначення 5 525 3 607 2 833 11 965 
2.3 гарантiями i поручительствами 51 - 127 178 
2.4 iншими активами 174 723 4 000 75 178 798 
3 Усього кредитiв та заборгованостi клiєнтiв без резервiв 415 633 14 263 3 945 433 841 
 
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 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 7.7. 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 113 335 9 161 1 210 123 706 
1.1 кредити середнiм компанiям 40 957 - - 40 957 
1.2 кредити малим компанiям 72 378 9 161 - 81 539 
1.3 iншi кредити фiзичним особам  - - 1 210 1 210 
2 Простроченi, але не знецiненi  4 257 9 - 4 266 
2.1 iз затримкою платежу до 31 дня 3 550 3 - 3 553 
2.2 iз затримкою платежу вiд 32 до 92 днiв 707 4 - 711 
2.3 iз затримкою платежу вiд 93 до 183 днiв - 2 - 2 
3 Знецiненi кредити, якi оцiненi на iндивiдуальнiй основi 101 690 - 1 466 103 156 
3.1 iз затримкою платежу до 31 дня 258 - 9 267 
3.2 iз затримкою платежу вiд 32 до 92 днiв 516 - 18 535 
3.3 iз затримкою платежу вiд 93 до 183 днiв 785 - 28 813 
3.4 iз затримкою платежу вiд 184 до 365 (366) днiв 15 070 - 51 15 121 
3.5 iз затримкою платежу бiльше нiж 366 (367) днiв 85 061 - 1 360 86 421 
4 Iншi кредити 196 351 5 093 1 269 202 713 
5 Загальна сума кредитiв до вирахування резервiв 415 633 14 263 3 945 433 841 
6 Резерв пiд знецiнення за кредитами (50 772) (941) (2 022) (53 735) 
7 Усього кредитiв за мiнусом резервiв 364 861 13 322 1 923 380 106 
 
Рядок 5 таблицi 7.7 вiдповiдає рядку 3 <Усього кредитiв та заборгованостi клiєнтiв без резервiв> таблицi 
7.5.  
Рядок 6 таблицi 7.7 вiдповiдає рядку 4 <Залишок станом на кiнець перiоду> таблицi 7.2. 
Станом на кiнець дня 31.12.2018 р. непростроченi та не знецiненi кредити становили 28,5% 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 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 
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 
 
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 364 862 762 825 (397 963) 
2 Кредити, наданi фiзичним особам - пiдприємцям 13 321 26 278 (12 957) 
3 Кредити, наданi фiзичним особам на поточнi потреби 1 923 7 372 (5 449) 
4 Усього кредитiв 380 106 796 475 (416 369) 



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.107 Положення 
<Про визначення банками України розмiру кредитного  ризику за активними банкiвськими операцiями>, 
затвердженого постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 30.06.2016 р. № 351. 
У 2018 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 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) 
 
8. Форма "Звіт про фінансовий стан (Баланс)", стаття 1050. 
 
Примiтка 8. Iнвестицiї в цiннi папери 



Таблиця 8.1. Iнвестицiї в  цiннi папери 
(тис. грн.) 
Рядок Назва статтi Звiтний перiод Попереднiй перiод 
1 2 3 4 
1 Акцiї пiдприємств, справедлива вартiсть яких визначена за розрахунковим методом 262 2 525 
2 Резерв пiд знецiнення цiнних паперiв - - 
3 Усього цiнних паперiв на продаж за мiнусом резервiв 262 2 525 
   
Рядок 3 таблицi 8.1 вiдповiдає рядку <Iнвестицiї в цiннi папери> Звiту про фiнансовий стан (Баланс), 
рядку 3 таблицi 16.1, рядку 3 таблицi 25.10. 
Операцiй з рекласифiкацiї цiнних протягом 2018 року банком не проводилось. Iнвестицiй в борговi цiннi 
папери протягом звiтного 2018 року банк не здiйснював. Цiннi папери, 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 2018 року, вiдсутнi. 
Зменшення корисностi цiнних паперiв, що є iнструментами капiталу та облiковуються за справедливою 
вартiстю з визнанням переоцiнки в iншому сукупному доходi визнається за рахунком 3107 <Переоцiнка 
акцiй та iнших цiнних паперiв з нефiксованим прибутком, якi облiковуються за справедливою вартiстю 
через iнший сукупний дохiд>. Вiдповiдно до МСФЗ 9, оцiночнi резерви пiд очiкуванi кредитнi збитки за 
iнструментами капiталу не визнаються. 
 
9. Форма "Звіт про фінансовий стан (Баланс)", стаття 1080. 
 
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 26 999 19 820 
2 Переведення з категорiї будiвель, що зайнятi власником 29 990 1 137 
3 Прибутки вiд переоцiнки до справедливої вартостi 4 996 6 042 
4 Справедлива вартiсть iнвестицiйної нерухомостi станом на кiнець перiоду 61 985 26 999 
 
Рядок 4 таблицi 9.1 вiдповiдає рядку <Iнвестицiйна нерухомiсть> Звiту про фiнансовий стан (Баланс), 
рядку 4 таблицi 16.1, рядку 3 таблицi 28.1. 
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. Станом на 01 вересня 2018 року проведена оцiнка об'єктiв iнвестицiйної нерухомостi 
фiзичною особою-пiдприємцем Дубиком Олегом Олександровичем, який має вiдповiдну професiйну 
квалiфiкацiю (Сертифiкат суб'єкта оцiночної дiяльностi Фонду державного майна України №267/17 вiд 
31 березня 2017 року) i досвiд оцiнки аналогiчних об'єктiв на територiї України. Оцiнювачем 
використаний порiвняльний пiдхiд до визначення справедливої вартостi iнвестицiйної нерухомостi. 
Результати переоцiнки вiдображенi в балансi банку без врахування ПДВ. 
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 685 261 
2 Прямi операцiйнi витрати (витрати на опалення) вiд iнвестицiйної нерухомостi, що генерує дохiд 
вiд оренди 68 56 
 
10. Форма "Звіт про фінансовий стан (Баланс)", стаття 1120. 



Примiтка 10. Основнi засоби та нематерiальнi активи 
 
Таблиця 10.1. Основнi засоби та нематерiальнi активи 
(тис. грн.) 
Рядок 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  96 788  2 509  383  686  13  299 
 17  258  100 953  
1.1 первiсна (переоцiнена) вартiсть 96 983  8 909  1 513  1 939  227  2 413  17  2 001 
 114 002  
1.2 знос на початок попереднього перiоду (195)  (6 400)  (1 130)  (1 253)  (214)  (2 114)  - 
 (1 743)  (13 049)  
2 Надходження - 199 - 395 10 224 - 130 958 
3 Капiтальнi iнвестицiї на добудову основних засобiв та вдосконалення нематерiальних активiв
 39 70 - 2 - 36 947 38 1 132 
4 Вибуття (1 137) (1) - - - (52) (76) - (1 266) 
4.1 первiсної вартостi (1 144) (322) (102) (8) (7) (101) (76) (40) (1 800) 
4.2 зносу 7 321 102 8 7 49 - 40 534 
5 Амортизацiйнi вiдрахування (2 093) (696) (139) (277) (5) (240) - (115)
 (3 565) 
6 Переоцiнка (7 279) - - - - - - - (7 279) 
6.1 первiсної вартостi (8 720) - - - - - - - (8 720) 
6.2 зносу 1 441 - - - - - - - 1 441 
7 Балансова вартiсть на кiнець попереднього перiоду (на початок звiтного перiоду)  86 318  2 081 
 244  806  18  267  888  311  90 933  
7.1 первiсна (переоцiнена) вартiсть 87 158  8 856  1 411  2 328  230  2 572  888  2 129 
 105 572  
7.2 знос на кiнець попереднього перiоду (на початок звiтного перiоду) (840)  (6 775)  (1 167)  (1 
522)  (212)  (2 305)  -  (1 818)  (14 639)  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
8 Надходження 1 105 447 - 209 - 163 5 228 85 7 237 
9 Капiтальнi iнвестицiї на добудову основних засобiв та вдосконалення  нематерiальних активiв
 87 243 - 5 - 16 - 28 379 
10 Вибуття - - - (12) - (4) (1 907) - (1 923) 
10.1 первiсної вартостi - (51) - (52) - (61) (1 907) (16) (2 087) 
10.2 зносу - 51 - 40 - 57 - 16 164 
11 Амортизацiйнi вiдрахування (2 009) (732) (139) (318) (9) (173) - (128)
 (3 508) 
12 Переоцiнка 8 334 - - - - - - - 8 334 
12.1 первiсної вартостi 6 390 - - - - - - - 6 390 
12.2 зносу 1 944 - - - - - - - 1 944 
13 Iнше (переведення до категорiї iнвестицiйної нерухомостi) (29 990) - - -
 - - - - (29 990) 
14 Балансова вартiсть на кiнець звiтного перiоду 63 845 2 039 105 690 9 269 4 209
 296 71 462 
14.1 первiсна (переоцiнена) вартiсть 64 750 9 495 1 411 2 490 230 2 690 4 209 2 226
 87 501 
14.2 знос на кiнець звiтного перiоду (905) (7 456) (1 306) (1 800) (221) (2 421) -
 (1 930) (16 039) 
 
Рядок 14 Таблицi 10.1 вiдповiдає рядку <Основнi засоби та нематерiальнi активи> Звiту про фiнансовий 
стан (Баланс). Рядок 12 таблицi 10.1 вiдповiдає графi 4 рядка 3.1 <Переоцiнка основних засобiв та 



нематерiальних активiв> таблицi 15.1. Рядок 13 таблицi 10.1 вiдповiдає графi 3 рядка 2 <Переведення з 
категорiї будiвель, що зайнятi власником> таблицi 9.1. 
Станом на кiнець дня 31.12.2018 р. 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 2018 р. складають 742 тис.грн. Основнi засоби, що тимчасово 
не використовуються (консервацiя, реконструкцiя тощо) станом на кiнець дня 31.12.2018 р. вiдсутнi. 
Вилучених з експлуатацiї на продаж основних засобiв немає. Первiсна вартiсть повнiстю амортизованих 
основних засобiв станом на кiнець дня 31 грудня 2018 року становить 10 680 тис.грн. Нематерiальних 
активiв, щодо яких є обмеження права власностi немає. Нематерiальнi активи протягом звiтного кварталу 
не створювалися. В результатi переоцiнки нерухомостi, що є власнiстю банку, вiдбулося збiльшення 
власного капiталу на суму 6 834 тис. грн. 
 
11. Форма "Звіт про фінансовий стан (Баланс)", стаття 1140. 
 
Примiтка 11. Iншi активи 
 
Таблиця 11.1. Iншi активи 
(тис. грн.) 
Рядок Назва статтi Звiтний перiод Попереднiй перiод 
1 2 3 4 
1 Дебiторська заборгованiсть за операцiями з платiжними картками 1 900 2 192 
2 Iншi фiнансовi активи, у т.ч. 196 7 941 
2.1 Страховий фонд для здiйснення операцiй в НСМЕП 100 100 
2.2 Iншi нарахованi доходи за РКО та послуги банку 95 106 
2.3 Дебiторська заборгованiсть за грошовими переказами 1 - 
2.4 Прострочена дебiторська заборгованiсть за операцiями з банками, що лiквiдуються - 7 735 
3 Дебiторська заборгованiсть з придбання активiв 26 45 
4 Передоплата за послуги 517 523 
5 Майно, що перейшло у власнiсть банку як заставодержателя 537 537 
6 Iншi активи, у т.ч.: 1 848 2 433 
6.1 Запаси ТМЦ 1 729 2 122 
6.2 Дебiторська заборгованiсть за податками та обов'язковими платежами (крiм податку на прибуток)
 69 246 
6.3 Iншi активи 50 65 
7 Резерв пiд iншi активи (112) (7 869) 
8 Усього iнших активiв за мiнусом резервiв 4 912 5 802 
 
Рядок 8 таблицi 11.1 вiдповiдає рядку <Iншi активи> звiту про фiнансовий стан (Баланс), рядку 6 таблицi 
16.1. 
 
Таблиця 11.2 Аналiз змiни резерву пiд знецiнення iнших активiв за звiтний перiод 
(тис. грн.) 
Рядок Рух резервiв Iншi фiнансовi активи Iншi активи Усього 
1 2 3 4 5 
1 Залишок станом на початок перiоду (7 752) (117) (7 869) 
2 (Збiльшення)/зменшення резерву пiд знецiнення протягом перiоду  28 66 94 
3 Списання безнадiйної заборгованостi 7 663 - 7 663 
4 Залишок станом на кiнець перiоду (61) (51) (112) 
 
Рядок 4 таблицi 11.2 вiдповiдає рядку 7 <Резерв пiд iншi активи> таблицi 11.1. 
 
Таблиця 11.3. Аналiз змiни резерву пiд знецiнення iнших активiв за попереднiй перiод 
(тис. грн.) 
Рядок Рух резервiв Iншi фiнансовi активи Iншi активи Усього 
1 2 3 4 5 



1 Залишок станом на початок перiоду (7 518) (155) (7 673) 
2 (Збiльшення)/зменшення резерву пiд знецiнення протягом перiоду  (234) 38 (196) 
3 Залишок станом на кiнець перiоду (7 752) (117) (7 869) 
 
Таблиця 11.4. Аналiз кредитної якостi iнших активiв за звiтний перiод 
(тис. грн.) 
Рядок Назва статтi Дебiторська заборгованiсть за операцiями з платiжними картками Дебiторська 
заборгованiсть за нарахованими доходами Iншi фiнансовi активи Дебiторська заборгованiсть за 
господарською дiяльнiстю банку Усього 
1 2 3 4 5 6 7 
1 Непрострочена та незнецiнена заборгованiсть 2 000 84 1 2 825 4 910 
2 Прострочена, але незнецiнена заборгованiсть iз затримкою платежу до 31 дня - 11
 - - 11 
2.1 вiд 32 до 92 днiв - 1 - - 1 
2.2 вiд 93 днiв до 183 днiв  8 - - 8 
2.3 вiд 184 до 365 (366) днiв - 1 - - 1 
2.4 бiльше нiж 366 (367) днiв - 1 - - 1 
3 Заборгованiсть знецiнена на iндивiдуальнiй основi iз затримкою платежу - - -
 103 103 
3.1 до 31 дня - - - 4 4 
3.2 вiд 32 до 92 днiв    2 2 
3.3 бiльше нiж 366 (367) днiв - - - 97 97 
4 Усього iнших фiнансових активiв до вирахування резерву 2 000 95 1 2 928 5 024 
5 Резерв пiд знецiнення iнших фiнансових активiв - (61) - (51) (112) 
6 Усього iнших фiнансових активiв за мiнусом резерву 2 000 34 1 2 877 4 912 
 
Рядок 5 таблицi 11.4 вiдповiдає рядку 4 <Залишок станом на кiнець перiоду> таблицi 11.2. 
Графа 6 рядка 6 таблицi 11.4 вiдповiдає рядку <Iншi активи> Звiту про фiнансовий стан (Баланс), рядку 6 
таблицi 16.1. 
 
Таблиця 11.5. Аналiз кредитної якостi iнших 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 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 активiв за мiнусом резерву 2 192  89  100  2 381 
 
12. Форма "Звіт про фінансовий стан (Баланс)", стаття 2010. 
 
Примiтка 12. Кошти клiєнтiв 
 
Таблиця 12.1. Кошти клiєнтiв 
(тис. грн.) 
Рядок Назва статтi Звiтний перiод Попереднiй перiод 
1 2 3 4 



1 Державнi та громадськi органiзацiї 10 075 11 608 
1.1 поточнi рахунки 2 448 4 120 
1.2 строковi кошти 7 627 7 488 
2 Юридичнi особи 133 392 92 577 
2.1 поточнi рахунки 83 974 69 364 
2.2 строковi кошти 49 418 23 213 
3 Фiзичнi особи 230 340 220 744 
3.1 поточнi рахунки 60 079 94 788 
3.2 строковi кошти 170 261 125 956 
4 Усього коштiв клiєнтiв 373 807 324 929 
        
Рядок 4 таблицi 12.1 вiдповiдає рядку <Кошти клiєнтiв> Звiту про фiнансовий стан (Баланс), рядку 8 
таблицi 16.1, рядку 6 таблицi 25.10, рядку 6 таблицi 25.6. 
 
Таблиця 12.2. 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 482  0,1 1 643  0,6 
2 Операцiї з нерухомим майном, оренда, iнжинiринг та надання послуг 20 245  5,4 27 241 
 8,4 
3 Торгiвля, ремонт автомобiлiв, побутових виробiв та предметiв особистого вжитку 35 510  9,5
 21 549  6,6 
4 Сiльське господарство, мисливство, лiсове господарство 21 066  5,6 14 660  4,5 
5 Фiзичнi особи 230 340  61,6 220 744  67,9 
6 Переробна промисловiсть 32 137  8,6 20 358  6,3 
7 Фiнансова та страхова дiяльнiсть                                                          11 630  3,1 3 595  1,1 
8 Тимчасове розмiщування й органiзацiя харчування                                           1 222  0,3 1 796 
 0,6 
9 Професiйна, наукова та технiчна дiяльнiсть                                                4 106  1,1 3 651 
 1,1 
10 Надання iнших видiв послуг                                                                10 224  2,8 434  0,1 
11 Будiвництво                                                                               5 587  1,5 6 573  2,0 
12 Iншi 1 258  0,4 2 685  0,8 
13 Усього коштiв клiєнтiв 373 807 100% 324 929  100% 
 
Рядок 13 таблицi 12.2 вiдповiдає рядку 4 <Усього коштiв клiєнтiв> таблицi 12.1. 
Балансова вартiсть залучених коштiв, якi є забезпеченням за кредитними операцiями, становить 18 149,7 
тис. грн., в т.ч.: 
- як забезпечення за кредитними операцiями - 17 973,2 тис.грн.; 
- як забезпечення за наданими гарантiями - 176,5 тис.грн. 
 
13. Форма "Звіт про фінансовий стан (Баланс)", стаття 2090. 
 
Примiтка 13. Iншi зобов'язання 
 
Таблиця 13.1. Iншi 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 74 37 
3 Дивiденди до сплати 3 3 
4 Кредиторська заборгованiсть за операцiями з банками  13 13 



5 Кредиторська заборгованiсть за операцiями з клiєнтами 397 156 
6 Кредиторська заборгованiсть за зборами до Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб 439
 390 
7 Кредиторська заборгованiсть за податками та зборами, крiм податку на прибуток 386 388 
8 Кредиторська заборгованiсть за розрахунками з працiвниками банку 1 221 995 
9 Кредиторська заборгованiсть з придбання активiв 21 - 
1 2 3 4 
10 Доходи майбутнiх перiодiв 154 125 
11 Iнша заборгованiсть 278 131 
11.1 Кредиторська заборгованiсть за отриманi послуги 255 100 
11.2 Передоплата за послуги банку як депозитарної установи 23 31 
12 Усього iнших зобов'язань 2 986 2 266 
 
Рядок 12 таблицi 13.1 вiдповiдає рядку <Iншi зобов'язання> Звiту про фiнансовий стан (Баланс), рядку 11 
таблицi 16.1. 
 
14. Форма "Звіт про фінансовий стан (Баланс)", стаття 3000.Форма "Звіт про зміни у власному капіталі 
(Звіт про власний капітал)", стаття 2340.Форма "Звіт про зміни у власному капіталі (Звіт про власний 
капітал)", стаття 1340. 
 
Примiтка 14. Статутний капiтал та емiсiйнi рiзницi (емiсiйний дохiд) 
 
Таблиця 14.1. 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 01.01.2017 р.) 12 030 120 078 222 120 
300 
2 Випуск нових акцiй  2 470 24 700 - 24 700 
3 Залишок на кiнець попереднього перiоду (залишок на початок звiтного перiоду) 
(станом на 01.01.2018 р.) 14 500 144 778 222 145 000 
4 Внески за акцiями нового випуску 5 500 55 000 - 55 000 
5 Залишок на кiнець звiтного перiоду 
(станом на кiнець дня 31.12.2018 р.) 20 000 199 778 222 200 00 
     
 Рядок 5 таблицi 14.1 вiдповiдає рядку <Статутний капiтал> Звiту про фiнансовий стан (Баланс), рядку 
1.1 таблицi 26.1, графi 3 рядка <Залишок на кiнець звiтного перiоду> Звiту про змiни у власному капiталi 
(Звiт про власний капiтал). 
Кiлькiсть акцiй, об'явлених до випуску: 5 500 000 штук простих iменних акцiй.   
Державна реєстрацiя Статуту Полiкомбанку в новiй редакцiї, пов'язаної зi збiльшенням статутного 
капiталу до 200 000 000,00 грн. за рахунок 21-ї емiсiї простих iменних акцiй, вiдбулась 12.01.2018 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 31.12.2018 всього випущено та повнiстю сплачено простих акцiй у кiлькостi 19 
977 800 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 права на: 
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 Наглядової 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 у процесi емiсiї Банком простих 
акцiй (крiм випадку прийняття загальними зборами рiшення про невикористання такого права). 
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 Наглядової 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; 
е) використання переважного права на придбання додатково випущених у процесi емiсiї Банком 
привiлейованих акцiй (крiм випадку прийняття загальними зборами рiшення про невикористання такого 
права). 
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; 
г) зменшення статутного капiталу Банку.". 
Протягом 2018 року випуску акцiй за умовами опцiонiв i контрактiв з продажу не було 
 
15. Форма "Звіт про фінансовий стан (Баланс)", стаття 3050.Форма "Звіт про прибутки і збитки та інший 
сукупний дохід (Звіт про фінансові результати)", стаття 2510.Форма "Звіт про прибутки і збитки та 
інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати)", стаття 2000.Форма "Звіт про прибутки і збитки 
та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати)", стаття 2360.Форма "Звіт про прибутки і 
збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати)", стаття 2250. 
 
Примiтка 15. Рух резервiв переоцiнки (компонентiв iншого сукупного доходу) 
 
Таблиця 15.1. Рух резервiв переоцiнки (компонентiв iншого сукупного доходу) 
(тис. грн.) 
Рядок Назва статтi Примiтки Звiтний перiод Попереднiй перiод 
1 2 3 4 5 
1 Залишок на початок року  34 533 41 450 
2 Переоцiнка iнвестицiй у iнструменти капiталу  (2 262) (446) 
3 Переоцiнка основних засобiв та нематерiальних активiв  7 926 (7 861) 
3.1 змiни переоцiнки до справедливої вартостi 10 8 334 (7 279) 
3.2 реалiзований результат переоцiнки, вiднесений на нерозподiлений прибуток  (408) (582) 
4 Податок на прибуток, пов'язаний iз  (1 245) 1 390 
4.1 змiною резерву переоцiнки iнвестицiй у iнструменти капiталу   255 80 
4.2 змiною резерву переоцiнки основних засобiв та нематерiальних активiв  (1 500) 1 310 
5 Усього змiни щодо резервiв переоцiнки (iнший сукупний дохiд) за вирахуванням податку на 
прибуток  4 419 (6 917) 
6 Залишок на кiнець року  38 952 34 533 
Рядок 2 таблицi 15.1 вiдповiдає рядку <Змiни результатiв переоцiнки iнвестицiй у iнструменти капiталу> 
Звiту про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд. 



Рядок 3 таблицi 15.1 вiдповiдає рядку <Змiни результатiв переоцiнки основних засобiв та нематерiальних 
активiв> Звiту про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд. 
Рядок 3.1 таблицi 15.1 вiдповiдає рядку 12 <Переоцiнка> таблицi 10.1 примiтки <Основнi засоби та 
нематерiальнi активи>. 
Рядок 4 таблицi 15.1 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 15.1 вiдповiдає рядку <Iнший сукупний дохiд/(збиток), що не буде некласифiкований у 
прибуток чи збиток пiсля оподаткування> Звiту про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд. 
Рядок 6 таблицi 15.1 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). 
 
16. Примiтка 16. Аналiз активiв та зобов'язань за строками їх погашення 
 
Таблиця 16.1. Аналiз активiв та зобов'язань за строками їх погашення 
(тис. грн.) 
Рядок Назва статтi Примiтки 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 6 130 284 - 130 284 92 901 - 92 901 
2 Кредити та заборгованiсть клiєнтiв 7 307 060 73 046 380 106 116 438 211 488 327 926 
3 Iнвестицiї в цiннi папери 8 - 262 262 2 525 - 2 525 
4 Iнвестицiйна нерухомiсть 9 - 61 985 61 985 - 26 999 26 999 
5 Основнi засоби та нематерiальнi активи 10 - 71 462 71 462 - 90 933 90 933 
6 Iншi активи 11 4 376 536 4 912 5 801 1 5 802 
7 Усього активiв  441 720 207 291 649 011 217 665 329 421 547 086 
 ЗОБОВ'ЯЗАННЯ        
8 Кошти клiєнтiв 12 357 411 16 396 373 807 311 139 13 790 324 929 
9 Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток  72 - 72 18 -
 18 
10 Вiдстроченi податковi зобов'язання  - 12 189 12 189 599 10 132 10 731 
11 Iншi зобов'язання 13 2 887 99 2 986 2 041 225 2 266 
12 Субординований борг  - - - - 4 855 4 855 
13 Усього зобов'язань  360 370 28 684 389 054 313 797 29 002 342 799 
 
Рядок 1 таблицi 16.1 вiдповiдає рядку <Грошовi кошти та їх еквiваленти> Звiту про фiнансовий стан 
(Баланс), рядку 6 таблицi 6.1, рядку 1 таблицi 25.10. 
Рядок 2 таблицi 16.1 вiдповiдає рядку <Кредити та заборгованiсть клiєнтiв> Звiту про фiнансовий стан 
(Баланс), рядку 5 таблицi 7.1, рядку 2 таблицi 25.10. 
Рядок 3 таблицi 16.1 вiдповiдає рядку <Iнвестицiї в цiннi папери> Звiту про фiнансовий стан (Баланс), 
рядку 3 таблицi 8.1. 
Рядок 4 таблицi 16.1 вiдповiдає рядку <Iнвестицiйна нерухомiсть> Звiту про фiнансовий стан (Баланс), 
рядку 4 таблицi 9.1. 
Рядок 5 таблицi 16.1 вiдповiдає рядку <Основнi засоби та нематерiальнi активи> Звiту про фiнансовий 
стан (Баланс), графi 11 рядка 14 таблицi 10.1. 
Рядок 6 таблицi 16.1 вiдповiдає рядку <Iншi активи> Звiту про фiнансовий стан (Баланс), рядку 8 таблицi 
11.1. 
Рядок 8 таблицi 16.1 вiдповiдає рядку <Кошти клiєнтiв> Звiту про фiнансовий стан (Баланс), рядку 4 
таблицi 12.1. 
Рядок 9 таблицi 16.1 вiдповiдає рядку <Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток> Звiту про 
фiнансовий стан (Баланс). 
Рядок 10 таблицi 16.1 вiдповiдає рядку <Вiдстроченi податковi зобов'язання> Звiту про фiнансовий стан 



(Баланс). 
Рядок 11 таблицi 16.1 вiдповiдає рядку <Iншi зобов'язання> Звiту про фiнансовий стан (Баланс), рядку 12 
таблицi 13.1. 
Рядок 12 таблицi 16.1 вiдповiдає рядку <Субординований борг> Звiту про фiнансовий стан (Баланс). 
 
17. Форма "Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати)", стаття 
1010.Форма "Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати)", 
стаття 1005.Форма "Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові 
результати)", стаття 1000. 
 
Примiтка 17. Процентнi доходи та витрати 
 
Таблиця 17.1. Процентнi доходи та витрати 
(тис. грн.) 
Рядок Назва статтi Звiтний перiод Попереднiй перiод 
1 2 3 4 
  ПРОЦЕНТНI ДОХОДИ 
1 Кредити та заборгованiсть клiєнтiв 61 749 47 049 
2 Цiннi папери в портфелi банку до погашення (депозитнi сертифiкати,емiтованi НБУ) 1 432
 2 117 
3 Кошти в iнших банках 314 96 
4 Кореспондентськi рахунки в iнших банках 27 35 
5 Усього процентних доходiв 63 522 49 297 
  ПРОЦЕНТНI ВИТРАТИ 
6 Строковi кошти юридичних осiб (7 909) (5 393) 
7 Строковi кошти фiзичних осiб (13 124) (15 437) 
8 Строковi кошти iнших банкiв (12) (84) 
9 Поточнi рахунки (4 374) (7 128) 
10 Iншi - (5) 
11 Усього процентних витрат (25 419) (28 047) 
12 Чистий процентний дохiд 38 103 21 250 
 
Рядок 5 таблицi 17.1 вiдповiдає рядку <Процентнi доходи> Звiту про прибутки i збитки та iнший 
сукупний дохiд. 
Рядок 11 таблицi 17.1 вiдповiдає рядку <Процентнi витрати> Звiту про прибутки i збитки та iнший 
сукупний дохiд. 
Рядок 12 таблицi 17.1 вiдповiдає рядку <Чистий процентний дохiд> Звiту про прибутки i збитки та iнший 
сукупний дохiд. 
 
18. Форма "Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати)", стаття 
1045.Форма "Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати)", 
стаття 1040. 
 
Примiтка 18. Комiсiйнi доходи та витрати 
 
Таблиця 18.1. Комiсiйнi доходи та витрати 
(тис. грн.) 
Рядок Назва статтi Звiтний перiод Попереднiй перiод 
1 2 3 4 
  КОМIСIЙНI ДОХОДИ 
1 Розрахунково-касовi операцiї 22 479 18 447 
2 Операцiї з цiнними паперами 62 35 
3 Iншi - 708 
4 Гарантiї наданi 34 34 
5 Усього комiсiйних доходiв 22 575 19 224 



  КОМIСIЙНI ВИТРАТИ 
6 Розрахунково-касовi операцiї (1 004) (768) 
7 Iншi (17) (18) 
8 Усього комiсiйних витрат (1 021) (786) 
9 Чистий комiсiйний дохiд/(витрати) 21 554 18 438 
   
Рядок 5 таблицi 18.1 вiдповiдає рядку <Комiсiйнi доходи> Звiту про прибутки i збитки та iнший 
сукупний дохiд. 
Рядок 8 таблицi 18.1 вiдповiдає рядку <Комiсiйнi витрати> Звiту про прибутки i збитки та iнший 
сукупний дохiд. 
 
19. Форма "Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати)", стаття 
1170. 
 
Примiтка 19. Iншi операцiйнi доходи 
 
Таблиця 19.1. Iншi операцiйнi доходи 
(тис. грн.) 
Рядок Назва статтi Звiтний перiод Попереднiй перiод 
1 2 3 4 
1 Дивiденди 14 35 
2 Дохiд вiд надання в оренду iнвестицiйної нерухомостi 685 261 
3 Дохiд вiд операцiйного лiзингу (оренди) 469 823 
4 Дохiд вiд суборенди 6 472 
5 Дохiд вiд вибуття основних засобiв та нематерiальних активiв 106 58 
6 Iншi 738 433 
6.1 Штрафи, пенi, отриманi банком 79 4 
6.2 Iншi операцiйнi доходи 317 258 
6.3 Iншi доходи 342 171 
7 Усього операцiйних доходiв 2 018 2 082 
 
Рядок 7 таблицi 19.1 вiдповiдає рядку <Iншi операцiйнi доходи> Звiту про прибутки i збитки та iнший 
сукупний дохiд. 
 
20. Форма "Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати)", стаття 
1180. 
 
Примiтка 20. Iншi адмiнiстративнi та операцiйнi витрати 
 
Таблиця 20.1. Iншi адмiнiстративнi та операцiйнi витрати 
(тис. грн.) 
Рядок Назва статтi Звiтний перiод Попереднiй перiод 
1 2 3 4 
1 Витрати на утримання основних засобiв та нематерiальних активiв, телекомунiкацiйнi та iншi 
експлуатацiйнi послуги (5 502) (5 641) 
2 Витрати на оперативний лiзинг (оренду) (2 257) (3 092) 
3 Професiйнi послуги (568) (196) 
4 Витрати на маркетинг та рекламу (75) (48) 
5 Витрати iз страхування (19) (11) 
6 Сплата iнших податкiв та зборiв платежiв, крiм податку на прибуток (1 951) (1 994) 
7 Витрати на охорону  (5 251) (4 913) 
8 Витрати на комунальнi послуги (3 686) (3 257) 
9 Iншi (1 569) (746) 
10 Усього адмiнiстративних та iнших операцiйних витрат (20 878) (19 898) 
      



Рядок 10 таблицi 20.1 вiдповiдає рядку <Iншi адмiнiстративнi та операцiйнi витрати> Звiту про прибутки 
i збитки та iнший сукупний дохiд. 
 
21. Форма "Звіт про фінансовий стан (Баланс)", стаття 2060. 
 
Примiтка 21. Витрати на податок на прибуток 
 
Таблиця 21.1. Витрати на сплату податку на прибуток 
(тис. грн.) 
Рядок Назва статтi Звiтний перiод Попереднiй перiод 
1 2 3 4 
1 Поточний податок на прибуток (358) (174) 
2 Змiна вiдстроченого податку на прибуток (375) 127 
3 Усього витрати податку на прибуток (733) (47) 
 
Рядок 3 таблицi 21.1 вiдповiдає рядку <Витрати на податок на прибуток> Звiту про прибутки i збитки та 
iнший сукупний дохiд. 
 
Таблиця 21.2. 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  1 507 334 
2 Теоретичнi податковi вiдрахування за вiдповiдною ставкою оподаткування   
 (271) (60) 
  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)  (2 851) (608) 
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., залишкова вартiсть списаних 
необоротних активiв у податковому облiку)  514 494 
5 Доходи, якi не пiдлягають обкладенню податком на прибуток, але визнаються в бухгалтерському 
облiку (дооцiнка основних засобiв у межах попередньо вiднесеної до витрат уцiнки, отриманi дивiденди 
вiд iнших платникiв податку на прибуток)  2 250  - 
6 Iншi коригування (зменшення податку на прибуток на суму нарахованого податку на нерухоме 
майно, змiна вiдстроченого податку на прибуток)  (375) 127 
7 Витрати на податок на прибуток (733) (47) 
 
Таблиця 21.3. 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 57 483 (2 562) 7 894 62 815 
1.1 Основнi засоби 54 957 (476) 8 334 62 815 
1.2 Переоцiнка активiв 2 525 (2 085) (440) - 
1.3 Нарахованi доходи (витрати) 1 (1) - - 
2 Чистий вiдстрочений податковий актив (зобов'язання) (10 569) (375) (1 245) (12 
189) 
3 Визнаний вiдстрочений податковий актив 162 (162) - - 
4 Визнане вiдстрочене податкове зобов'язання (10 731) (213) (1 245) (12 189) 



 
Графа 6 рядка 4 таблицi 21.3 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 21.4. 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 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) 
 
22. Форма "Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати)", стаття 
4320.Форма "Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати)", 
стаття 4120.Форма "Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові 
результати)", стаття 4310.Форма "Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про 
фінансові результати)", стаття 4110. 
 
Примiтка 22. 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 22.1 "Чистий та скоригований прибуток (збиток) на одну просту та привiлейовану 
акцiю". 
 
Таблиця 22.1. Чистий та скоригований прибуток (збиток) на одну просту та привiлейовану акцiю 
(тис. грн.) 
Рядок Назва статтi Звiтний перiод Попереднiй перiод 
1 2 3 4 
1 Прибуток (збиток), що належить власникам простих акцiй банку 772 285 
2 Прибуток (збиток), що належить власникам привiлейованих акцiй банку 2 2 
3 Прибуток (збиток) за рiк 774 287 
4 Середньорiчна кiлькiсть простих акцiй в обiгу (тис. шт.) 17 612 12 704 
5 Середньорiчна кiлькiсть привiлейованих акцiй в обiгу (тис. шт.) 22 22 
6 Чистий та скоригований прибуток (збиток) на одну просту акцiю, грн. 0,04 0,02 
7 Чистий та скоригований прибуток (збиток) на одну привiлейовану акцiю, грн. 0,10 0,10 
Рядок 6 таблицi 22.1 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 22.2 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 774 287 
2 Дивiденди за простими та привiлейованими акцiями 2 2 
3 Нерозподiлений прибуток (збиток) за рiк 774 287 
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 772 285 
8 Прибуток (збиток) за рiк, що належить акцiонерам - власникам простих акцiй 772 285 
 
23. Форма "Звіт про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал)", стаття 2370.Форма "Звіт про 
зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал)", стаття 1370. 
 
Примiтка 23. Дивiденди 
 
Таблиця 23.1. 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 3 4 
2 Дивiденди, за якими прийнято рiшення щодо виплати протягом перiоду 2 2 
3 Дивiденди, виплаченi протягом перiоду (1) (3) 
4 Не отриманi дивiденди, вiднесенi на доходи в зв'язку iз закiнченням строку позовної давностi
 (1) - 
5 Залишок за станом на кiнець перiоду 3 3 
6 Дивiденди на акцiю, за якими прийнято рiшення щодо виплати протягом перiоду, грн. 0,10
 0,10 
 
Рядок 2 таблицi 23.1 вiдповiдає рядку <Дивiденди> Звiту про змiни у власному капiталi (Звiт про власний 
капiтал) та рядку <Дивiденди, що виплаченi> Звiту про рух грошових коштiв за прямим методом. 
Рядок 6 таблицi 23.1 вiдповiдає рядку <Чистий та скоригований прибуток (збиток) на одну 
привiлейовану акцiю, грн.> таблицi 22.1. 
 
24. Примiтка 24. Операцiйнi сегменти 
 
Таблиця 24.1. 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 62 724 798 - - 63 522 
2 Комiсiйнi доходи 14 622 7 953 - - 22 575 
3 Iншi операцiйнi доходи 858 - - 1 160 2 018 
4 Усього доходiв сегментiв 78 204 8 751 - 1 160 88 115 
5 Процентнi витрати (9 552) (15 867) - - (25 419) 
6 Вiдрахування до резерву вiд знецiнення фiнансових активiв (19 962) (807) - -
 (20 769) 
7 Доходи/(витрати), якi виникають пiд час первiсного визнання фiнансових зобов'язань за 



процентною ставкою, вищою або нижчою, нiж ринкова 15 - - - 15 
8 Результат вiд переоцiнки фiнансових iнструментiв, що облiковуються за справедливою вартiстю 
через прибуток або збиток - - - (1 475) (1 475) 
9 Результат вiд операцiй з iноземною валютою 943 4 311 - - 5 254 
10 Результат вiд переоцiнки iноземної валюти (2 214) - - 529 (1 685) 
11 Результат переоцiнки об'єктiв iнвестицiйної нерухомостi - - 4 899 - 4 899 
12 Комiсiйнi витрати (146) (875) - - (1 021) 
13 Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати (41 187) (4 609) (611) - (46 407) 
14 РЕЗУЛЬТАТ СЕГМЕНТА  
Прибуток/ (збиток) 6 101 (9 096) 4 288 214 1 507 
 
Рядок 1 таблицi 24.1 вiдповiдає рядку <Процентнi доходи> Звiту про прибутки i збитки та iнший 
сукупний дохiд, рядку 5 таблицi 17.1. 
Рядок 2 таблицi 24.1 вiдповiдає рядку <Комiсiйнi доходи> Звiту про прибутки i збитки та iнший 
сукупний дохiд, рядку 5 таблицi 18.1. 
Рядок 3 таблицi 24.1 вiдповiдає рядку <Iншi операцiйнi доходи> Звiту про прибутки i збитки та iнший 
сукупний дохiд, рядку 7 таблицi 19.1. 
Рядок 5 таблицi 24.1 вiдповiдає рядку <Процентнi витрати> Звiту про прибутки i збитки та iнший 
сукупний дохiд, рядку 11 таблицi 17.1. 
Рядок 6 таблицi 24.1 вiдповiдає рядку <Чистий збиток вiд зменшення корисностi фiнансових активiв> 
Звiту про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд. 
Рядок 7 таблицi 24.1 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 8 таблицi 24.1 вiдповiдає рядку <Чистий прибуток/(збиток) вiд операцiй з фiнансовими 
iнструментами, якi облiковуються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток> Звiту про 
прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд. 
Рядок 9 таблицi 24.1 вiдповiдає рядку <Чистий прибуток/(збиток) вiд операцiй з iноземною валютою> 
Звiту про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд.  
Рядок 10 таблицi 24.1 вiдповiдає рядку <Чистий прибуток/(збиток) 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 24.1 вiдповiдає рядку <Чистий прибуток/(збиток) вiд переоцiнки об'єктiв iнвестицiйної 
нерухомостi> Звiту про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд. 
Рядок 12 таблицi 24.1 вiдповiдає рядку <Комiсiйнi витрати> Звiту про прибутки i збитки та iнший 
сукупний дохiд, рядку 8 таблицi 18.1. 
Рядок 14 таблицi 24.1 вiдповiдає рядку <Прибуток/(збиток) до оподаткування> Звiту про прибутки i 
збитки та iнший сукупний дохiд. 
 
Таблиця 24.2. Доходи, витрати та результати звiтних сегментiв за попереднiй перiод 
(тис. грн.) 
Ря-док 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 
 
Таблиця 24.3. 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 378 256 1 972 62 248 - 442 476 
2 Усього активiв сегментiв 378 256 1 972 62 248 - 442 476 
3 Нерозподiленi активи - - - - 206 535 
4 Усього активiв 378 256 1 972 62 248 - 649 011 
  ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СЕГМЕНТIВ      
5 Зобов'язання сегментiв 143 897 231 561 - - 375 458 
6 Усього зобов'язань сегментiв 143 897 231 561 - - 375 458 
7 Iншi нерозподiленi зобов'язання - - - - 13 596 
8 Усього зобов'язань 143 897 231 561 - - 389 054 
  IНШI СЕГМЕНТНI СТАТТI          
9 Капiтальнi iнвестицiї -  - -  379 379 
10 Амортизацiя  - -  -  3 508 3 508 
 
Рядок 9 таблицi 24.3 вiдповiдає рядку 9 <Капiтальнi iнвестицiї на добудову основних засобiв та 
вдосконалення  нематерiальних активiв> таблицi 10.1 <Основнi засоби та нематерiальнi активи>. 
Рядок 10 таблицi 24.3 вiдповiдає рядку 11 <Амортизацiйнi вiдрахування> таблицi 10.1 <Основнi засоби 
та нематерiальнi активи>. 
 
Нерозподiленi активи включають:   
Грошовi кошти та їх еквiваленти 130 284 
Основнi засоби, нематерiальнi активи, iншi необоротнi активи (без iнвестицiйної нерухомостi) 71 462 
Товарно-матерiальнi цiнностi 2 266 
Iншi нерозподiленi активи 2 523 
Всього  206 535 
 
Нерозподiленi зобов'язання включають:   
Вiдстроченi податковi зобов'язання   12 189 
Iншi розрахунки за податками та обов'язковими платежами 897 
Iншi нерозподiленi зобов'язання   510 
Всього   13 596 
 
Таблиця 24.4. 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 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 
 
Таблиця 24.5. 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 88 092 24 88 116 70 599 4 70 603 
2 Основнi засоби 71 462 - 71 462 90 933 - 90 933 
 
25. Примiтка 25. 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 2019 року значення нормативiв лiквiдностi вiдповiдали вимогам НБУ i становили: 
- миттєва лiквiднiсть (Н4) - 126,31 %;  
- поточна лiквiднiсть (Н5) - 122,98 %; 
- короткострокова лiквiднiсть (Н6) -121,55 %. 



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 2018 року значення нормативу максимального розмiру кредитного 
ризику за операцiями з пов'язаними з Банком особами (Н9) складає 35,20% 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 31.12.2018 року значення нормативу адекватностi регулятивного капiталу (Н2) 
становило 39,67 % (при нормативi - не менше 10 %).  
Станом на кiнець дня 31.12.2018 року обмежень щодо володiння активами не iснує. 
 
Валютний ризик 
 
Таблиця 25.1. 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 93 479 95 529 - (2 050) 37 757 55 473 - (17 716) 
2 Євро 41 706 34 926 - 6 780 38 200 22 934 - 15 266 
3 Iншi 683 55 - 628 774 50 - 724 
4 Усього 135 868 130 510 - 5 358 76 731 78 457 - (1 726) 
 
Таблиця 25.2. 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 %  (615) (615) (5 315) (5 315) 
2 Послаблення долара США на 10 %  205 205 1 772 1 772 
3 Змiцнення євро на 30 %  2 034 2 034 4 580 4 580 
4 Послаблення євро на 10 %  (678) (678) (1 527) (1 527) 
5 Змiцнення iнших валют на 30% 188 188 217 217 
6 Послаблення iнших валют на 10 %   (63) (63) (72) (72) 
 
Таблиця 25.3. Змiна прибутку або збитку та власного капiталу в результатi можливих змiн офiцiйного 
курсу гривнi до iноземних валют, що встановлений як середньозважений курс, за умови, що всi iншi 
змiннi характеристики залишаються фiксованими 
(тис. грн.) 
Рядок Назва статтi Середньозважений валютний курс звiтного перiоду Середньозважений валютний 
курс 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 %  (604) (604) (817) (817) 
2 Послаблення долара США на 10 %  201 201 817 817 
3 Змiцнення євро на 30 %  2 061 2 061 23 23 
4 Послаблення євро на 10 %  (687) (687) (23) (23) 
5 Змiцнення iнших валют на 30% 206 206 275 275 
6 Послаблення iнших валют на 10 %   (69) (69) (275) (275) 
 



Процентний ризик 
 
Таблиця 25.4. 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 256 917 182 512 73 308 - 512 737 
2 Усього фiнансових зобов'язань 201 527 156 811 16 396 - 374 734 
3 Чистий розрив за процентними ставками на кiнець звiтного перiоду 55 390 25 701 56 912 -
 138 003 
  Попереднiй перiод           
4 Усього фiнансових активiв 115 761 98 484 211 488 - 425 733 
5 Усього фiнансових зобов'язань 204 509 107 032 18 870 - 330 411 
6 Чистий розрив за процентними ставками на кiнець попереднього перiоду (88 748)
 (8 548) 192 618 - 95 322 
 
Банк найбiльш схильний до процентного ризику в часовому iнтервалi бiльше 1 року. 
 
Таблиця 25.5. 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 - - - - - - 
2 Кредити та заборгованiсть клiєнтiв 16,11 9,52 6,29 15,25 11,36 9,04 
3 Борговi цiннi папери в портфелi банку до погашення 17,00 - - 13,67 - - 
  Зобов'язання       
4 Кошти клiєнтiв 9,18 3,52 2,98 7,34 4,09 2,56 
4.1 поточнi рахунки 1,22 0,04 0,005 1,52 0,08 0,002 
4.2 строковi кошти 15,02 3,82 3,33 14,37 4,67 4,21 
4.3 iншi кошти на вимогу 9,74 3,10 2,66 10,07 2,3 2,77 
5 Субординований борг - - - 0,10 - - 
 
Аналiз чутливостi процентного ризику станом на 31.12.2018р. показав, що величина процентного ризику, 
як величина змiни процентного доходу вiд змiни процентних ставок на 1% рiчних, складає 63 тис. грн. 
кумулятивно для всiх активiв та пасивiв банку. Для активiв i пасивiв з термiном погашення <до 1 року> 
ця сума становить 503 тис. грн. 
 
Географiчний ризик 
 
Таблиця 25.6. 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 78 835 51 413 36 130 284 
2 Кредити та заборгованiсть клiєнтiв 380 106 - - 380 106 
3 Iнструменти капiталу 262 - - 262 
4 Iншi фiеаесовi активи 2 085 - - 2 085 
5 Усього фiнансових активiв 461 288 51 413 36 512 737 
  Зобов'язання     
6 Кошти клiєнтiв 373 195 199 413 373 807 



7 Iншi зобов'язання 927 - - 927 
8 Усього фiнансових зобов'язань 374 122 199 413 374 734 
9 Чиста балансова позицiя за фiнансовими iнструментами 87 166 51 214 (377) 138 003 
10 Зобов'язання кредитного характеру 77 608 - - 77 608 
 
Рядок 1 таблицi 25.6 вiдповiдає рядку <Грошовi кошти та їх еквiваленти> Звiту про фiнансовий стан 
(Баланс), рядку 6 таблицi 6.1, рядку 1 таблицi 16.1. 
Рядок 2 таблицi 25.6 вiдповiдає рядку <Кредити та заборгованiсть клiєнтiв> Звiту про фiнансовий стан 
(Баланс), рядку 5 таблицi 7.1, рядку 2 таблицi 16.1. 
Рядок 3 таблицi 25.6 вiдповiдає рядку <Iнвестицiї в iнструменти капiталу> звiту про фiнансовий стан 
(Баланс), рядку 3 таблицi 8.1, рядку 3 таблицi 16.1. 
Рядок 6 таблицi 25.6 вiдповiдає рядку <Кошти клiєнтiв> Звiту про фiнансовий стан (Баланс), рядку 4 
таблицi 12.1, рядку 13 таблицi 12.2, рядку 8 таблицi 16.1, рядку 6 таблицi 25.10. 
Рядок 10 таблицi 25.6 вiдповiдає рядку 3 <Усього зобов'язань, що пов'язанi з кредитуванням, за мiнусом 
резервiв> таблицi 27.1. 
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 25.7. 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 78 844 13 921  136 92 901 
2 Кредити та заборгованiсть клiєнтiв 327 926 - - 327 926 
3 Iнструменти капiталу 2 525 - - 2 525 
4 Iншi 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 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 
 
Таблиця 25.8. 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 201 172 156 239 16 396 - 373 807 
1.1 Кошти фiзичних осiб 79 652 139 582 11 106 - 230 340 
1.2 Iншi 121 520 16 657 5 290 - 143 467 
2 Iншi фiнансовi зобов'язання 355 572 - - 927 
3 Фiнансовi гарантiї 30 - 146 - 176 
4 Iншi зобов'язання кредитного характеру 29 976 40 333 7 123 - 77 432 
5 Усього потенцiйних майбутнiх виплат за фiнансовими зобов'язаннями 231 533 197 144 23 665
 - 452 342 
    
Рядок 1 таблицi 25.8 вiдповiдає рядку <Кошти клiєнтiв> Звiту про фiнансовий стан (Баланс), рядку 4 
таблицi 12.1, рядку 13 таблицi 12.2, рядку 8 таблицi 16.1, рядку 6 таблицi 25.10. 
Рядок 3 таблицi 25.8 вiдповiдає рядку 2 <Гарантiї виданi> таблицi 27.1. 
Рядок 4 таблицi 25.8 вiдповiдає рядку 1 <Невикористанi кредитнi лiнiї> таблицi 27.1. 



Таблиця 25.9. Аналiз фiнансових зобов'язань за строками погашення за попереднiй 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 
 
Таблиця 25.10. Аналiз фiнансових активiв та зобов'язань за строками погашення на основi очiкуваних 
строкiв погашення за звiтний перiод 
(тис. грн.) 
Рядок 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 130 284 - - - 130 284 
2 Кредити та заборгованiсть клiєнтiв 124 567 182 493 53 280 19 766 380 106 
3 Iнструменти капiталу - - - 262 262 
4 Iншi фiнансовi активи 2 066 19 - - 2 085 
5 Усього фiнансових активiв 256 917 182 512 53 280 20 028 512 737 
 Зобов'язання      
6 Кошти клiєнтiв 201 172 156 239 16 396 - 373 807 
7 Iншi фiнансовi зобов'язання 355 572 - - 927 
8 Усього фiнансових зобов'язань 201 527 156 811 16 396 - 374 734 
9 Чистий розрив лiквiдностi на кiнець дня 31 грудня 55 390 25 701 36 884 20 028 138 003 
10 Сукупний розрив лiквiдностi на кiнець дня 31 грудня 55 390 81 091 117 975 138 003 - 
      
Рядок 1 таблицi 25.10 вiдповiдає рядку <Грошовi кошти та їх еквiваленти> Звiту про фiнансовий стан 
(Баланс). 
Рядок 2 таблицi 25.10 вiдповiдає рядку <Кредити та заборгованiсть клiєнтiв> Звiту про фiнансовий стан 
(Баланс). 
Рядок 3 таблицi 25.10 вiдповiдає рядку <Iнвестицiї в цiннi папери> Звiту про фiнансовий стан (Баланс). 
Рядок 6 таблицi 25.10 вiдповiдає рядку <Кошти клiєнтiв> Звiту про фiнансовий стан (Баланс), рядку 4 
таблицi 12.1, рядку 13 таблицi 12.2, рядку 8 таблицi 16.1. 
 
Розриви лiквiдностi є контрольованими банком. Протягом звiтного 2018 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 25.11. Аналiз фiнансових активiв та зобов'язань за строками погашення на основi очiкуваних 
строкiв погашення за попереднiй перiод 
(тис. грн.) 
Рядок 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 
 
26. Примiтка 26. 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 щодекадно Протягом звiтного 
перiоду норматив адекватностi капiталу не порушувався. Станом на кiнець дня 31.12.2018 р. норматив 
адекватностi становив 39,67%. 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 26.1. Структура регулятивного капiталу 
(тис. грн.) 
Рядок Назва статтi Звiтний перiод Попереднiй перiод 
1 2 3 4 
1 Основний капiтал (ОК)  201 304 136 591 
1.1. Фактично сплачений зареєстрований статутний капiтал 200 000 145 000 
1.2. Загальнi резерви та резервнi фонди, що створюються згiдно з законами України 19 011 18 996 
1.3. Нематерiальнi активи за мiнусом суми зносу (4 079) (325) 
1.4. Розрахунковий збиток поточного року (Рпр/з) (13 628) (27 080) 
2  Додатковий капiтал 2 041 26 940 
2.1. Результат переоцiнки основних засобiв 2 041 23 056 
2.2. Субординований борг - 3 884 
3 Вiдвернення - (1 999) 
4 Усього регулятивного капiталу 203 345 161 532 
 
27. Примiтка 27. Потенцiйнi зобов'язання банку 
 
1. Розгляд справ у судi. 
У жовтнi 2018 року фiзичною особою подана заява до Дарницького райсуду м. Києва до банку про 
стягнення збиткiв в сумi  575 000,00 грн. Суть заяви - банком неналежно виконанi зобов'язання по 
зберiганню майна в банкiвськiй ячейцi згiдно укладеного мiж сторонами Договору оренди 
iндивiдуального сейфу, в результатi чого фiзичнiй особi завдано матерiальнi збитки на зазначену суму. 
Судом призначено  пiдготовче засiдання на 13.03.2019 р. 
Керiвництво  Банку  вважає,  що  розгляд  справи  не  буде  мати  негативного  впливу  на фiнансовий 
стан Банку, i вiдповiдно, резерви за потенцiйними зобов'язаннями Банку не створювались. 
Станом на кiнець дня 31 грудня 2018 року iншi позовнi заяви, предметом розгляду яких є невиконання 
зобов'язань банком, не подавались. 
 



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. 
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.   
Сума контрактних зобов'язань, пов'язаних з придбанням зазначених нематерiальних активiв станом на 
кiнець дня 31.12.2018 р. склала 3 859 тис.грн. 
 
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 2018 року банк не мав. 
 
6. Зобов'язання з кредитування. 
 
Таблиця 27.1 Структура зобов'язань з кредитування 
(тис. грн.) 
Рядок Назва статтi Примiтки Звiтний перiод Попереднiй перiод 
1 2 3 4 5 
1 Невикористанi кредитнi лiнiї  77 432 75 449 
2 Гарантiї виданi  176 196 
3 Усього зобов'язань, що пов'язанi з кредитуванням, за мiнусом резерву   77 608 75 645 
 
Рядок 1 таблицi 27.1 вiдповiдає рядку 4 таблицi 25.8. 
Рядок 2 таблицi 27.1 вiдповiдає рядку 3 таблицi 25.8. 
Станом на кiнець дня 31.12.2018 р. всi вiдкритi кредитнi лiнiї є вiдкличними, тому безумовнi 
зобов`язання за кредитними лiнiями вiдсутнi. 
 
Таблиця 27.2. Зобов'язання з кредитування в розрiзi валют 
(тис. грн.) 
Рядок Назва статтi Звiтний перiод Попереднiй перiод 
1 2 3 4 
1 Гривня 57 266 53 083 
2 Долар США 878 92 
3 Євро 19 464 22 470 
4 Усього 77 608 75 645 
        
Рядок 4 таблицi 27.2  вiдповiдає рядку <Усього зобов'язань, що пов'язанi з кредитуванням, за мiнусом 
резерву> таблицi 27.1. 
 
7. Активи, що наданi в заставу, та активи, щодо яких є обмеження, пов'язане з володiнням, 
користуванням та розпорядженням ними. 
 



Таблиця 27.3 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 3 097 742 2 389 
2 Усього 742 3 097 742 2 389 
 
28. Примiтка 28. Справедлива вартiсть активiв та зобов'язань 
 
Таблиця 28.1. Справедлива вартiсть та рiвнi iєрархiї вхiдних даних, що використовувалися для методiв 
оцiнки активiв та зобов'язань за звiтний перiод 
(тис. грн.) 
Рядок Назва статтi Справедлива вартiсть за моделлю оцiнки, що використовує показники, не 
пiдтвердженi ринковими даними 
(3-й рiвень) Усього справедлива вартiсть Усього балансова вартiсть 
1 2 3 4 5 
I АКТИВИ    
1 Iнвестицiї в цiннi папери 262 262 262 
2 Основнi засоби (будiвлi, споруди та передавальнi пристрої) 63 845 63 845 63 845 
3 Iнвестицiйна нерухомiсть 61 985 61 985 61 985 
4 Кредити та заборгованiсть клiєнтiв 433 841 433 841 433 841 
4.1 кредити юридичним особам 415 633 415 633 415 633 
4.2 кредити фiзичним особам- пiдприємцям 14 263 14 263 14 263 
4.3 кредити на поточнi потреби фiзичним особам 3 945 3 945 3 945 
5 Iншi активи 4 912 4 912 4 912 
6 Усього активiв 564 845 564 845 564 845 
II ЗОБОВ'ЯЗАННЯ       
7 Кошти клiєнтiв 373 807 373 807 373 807 
7.1 державнi та громадськi органiзацiї 10 075 10 075 10 075 
7.2 юридичнi особи 133 392 133 392 133 392 
7.3 фiзичнi особи 230 340 230 340 230 340 
8 Iншi зобов'язання 2 986 2 986 2 986 
9 Усього зобов'язань 376 793 376 793 376 793 
 
Рядок 1 таблицi 28.1 вiдповiдає рядку <Iнвестицiї в цiннi папери> Звiту про фiнансовий стан (Баланс), 
рядку 3 таблицi 16.1. 
Рядок 2 таблицi 28.1 вiдповiдає рядку 14 графи 3 таблицi 10.1 <Основнi засоби та нематерiальнi активи>. 
Рядок 3 таблицi 28.1 вiдповiдає рядку <Iнвестицiйна нерухомiсть> Звiту про фiнансовий стан (Баланс), 
рядку 4 таблицi 9.1. 
Рядок 7 таблицi 28.1 вiдповiдає рядку <Кошти клiєнтiв> Звiту про фiнансовий стан (Баланс), рядку 4 
таблицi 12.1. 
Рядок 8 таблицi 28.1 вiдповiдає рядку <Iншi зобов'язання> Звiту про фiнансовий стан (Баланс), рядку 12 
таблицi 13.1. 
 
Таблиця 28.2. Справедлива вартiсть та рiвнi iєрархiї вхiдних даних, що використовувалися для методiв 
оцiнки активiв та зобов'язань за попереднiй перiод 
(тис. грн.) 
Рядок 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 
 
29. Примiтка 29. Операцiї з пов'язаними сторонами 
 
Таблиця 29.1. Залишки за операцiями з пов'язаними сторонами 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 Кредити та заборгованiсть клiєнтiв (контрактна процентна ставка 10 - 21%) - 84
 142 884 
2 Резерв пiд заборгованiсть за кредитами за станом на кiнець звiтного перiоду - (81)
 (44 442) 
3 Кошти клiєнтiв (контрактна процентна ставка 0 - 16%) 6 427 772 15 290 
 
Таблиця 29.2. 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 61 11 15 496 
2 Процентнi витрати (47) (92) (676) 
3 Вiдрахування до резерву пiд знецiнення кредитiв  - (80) (34 824) 
4 Результат вiд переоцiнки iноземної валюти (568) (5) 11 
5 Комiсiйнi доходи 287 2 350 
6 Iншi операцiйнi доходи 48 11 909 
7 Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати (979) (1 919) (5 686) 
 
Таблиця 29.3. 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 83 - - 



2 Гарантiї отриманi - - 4 356 
3 Iншi зобов'язання - 106 36 116 
 
Таблиця 29.4. 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 8 102 1 349 71 164 
2 Сума кредитiв, погашених пов'язаними сторонами протягом перiоду 7 680 1 245 118 071 
 
Таблиця 29.5. Залишки 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 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 29.6. 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 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 29.7. 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 84 - - 
2 Гарантiї отриманi - 275 12 
3 Iншi зобов'язання 10 949 53 24 019 
 
Таблиця 29.8. 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 12 289 740 50 191 
2 Сума кредитiв, погашених пов'язаними сторонами протягом перiоду 15 001 767 51 123 



Iнформацiя про основних власникiв банку зазначена в примiтцi 1. 
 
Таблиця 29.9. 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 1585 320 1 569 311 
2 Виплати пiд час звiльнення 5 1 - - 
 
30. Примiтка 30. Подiї пiсля дати балансу 
 
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. 
 



XV. Відомості про аудиторський звіт 
1 Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. 

аудитора - фізичної особи - підприємця) 
АУДИТОРСЬКА ФIРМА 
"РЕСПЕКТ" У ВИГЛЯДI 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

2 Ідентифікаційний код юридичної особи 
(реєстраційний номер облікової картки 
платника податків - фізичної особи) 

20971605 

3 Місцезнаходження аудиторської фірми, 
аудитора 

пров. Маяковського, буд. 1, кв. 10, 
м. Одеса, 65026 

4 Номер реєстрації аудиторської фірми 
(аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів 
аудиторської діяльності 

0135 

5 Дата і номер рішення про проходження 
перевірки системи контролю якості 
аудиторських послуг (за наявності) 

номер: 338/3, дата: 26.01.2017 

6 Звітний період, за який проведено аудит 
фінансової звітності 

з 01.01.2018 по 31.12.2018 

7 Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із 
застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова 
від висловлення думки) 

01 - немодифікована 

8 Пояснювальний параграф (за наявності) Ключовий партнер з аудиту, 
результатом якого є цей звiт 

незалежного аудитора - Швець 
Юрiй Анатолiйович (№ 100440 

аудитора у "Реєстрi аудиторiв та 
суб'єктiв аудиторської дiяльностi" 
Аудиторської палати України)  

Генеральний директор АФ 
"РЕСПЕКТ" У ВИГЛЯДI ТОВ - 
Швець Олена Олександрiвна (№ 

100512 аудитора у "Реєстрi 
аудиторiв та суб'єктiв аудиторської 

дiяльностi" Аудиторської палати 
України) 

9 Номер та дата договору на проведення аудиту номер: 65, дата: 28.09.2018 
10 Дата початку та дата закінчення аудиту дата початку: 17.12.2018, дата 

закінчення: 10.04.2019 
11 Дата аудиторського звіту 16.04.2019 
12 Розмір винагороди за проведення річного 

аудиту, грн 
290 000,00 

13 Текст аудиторського звіту  
Звiт щодо фiнансової звiтностi 
 
Думка 
Ми провели аудит фiнансової звiтностi акцiонерного товариства "Полiкомбанк", код за 
ЄДРПОУ 19356610, мiсцезнаходження: вул. О. Молодчого, 46, м. Чернiгiв, 14013, Україна,  
(надалi - Банк), що складається з Звiту про фiнансовий стан (Балансу) станом на кiнець дня 31 
грудня 2018 року, Звiту про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд (Звiту про фiнансовi 
результати), Звiту про змiни у власному капiталi (Звiту про власний капiтал), Звiту про рух 



грошових коштiв за прямим методом за рiк, що закiнчився зазначеною датою та примiток до 
фiнансової звiтностi, включаючи стислий виклад значущих облiкових полiтик. 
 
На нашу думку фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих 
аспектах фiнансовий стан Банку на 31 грудня 2018 року та його фiнансовi результати i грошовi 
потоки за рiк, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв 
фiнансової звiтностi та застосованої концептуальної основи фiнансового звiтування. 
 
Основа для думки 
Ми провели аудит вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, 
огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, виданих Радою з Мiжнародних 
стандартiв аудиту та надання впевненостi, рiк видання 2016-2017, затверджених в якостi 
нацiональних стандартiв аудиту рiшенням Аудиторської палати України вiд 08.06.2018 № 361 
(надалi - МСА). 
Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi "Вiдповiдальнiсть 
аудитора за аудит фiнансової звiтностi" нашого звiту. Ми є незалежним по вiдношенню до 
Банку згiдно з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з Мiжнародних стандартiв етики 
для бухгалтерiв та етичними вимогами, застосованими в Українi до нашого аудиту фiнансової 
звiтностi, а також виконали iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог. Ми вважаємо, що 
отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для використання їх як основи 
для нашої думки. 
 
Суттєва невизначенiсть, що стосується безперервностi дiяльностi 
Ми не встановили суттєву невизначенiсть, яка може ставити пiд сумнiв здатнiсть Банку, 
фiнансова звiтнiсть якого перевiрялася, продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi. 
 
Ключовi питання аудиту 
Пiд час проведення аудиту фiнансової звiтностi Банку ми визначили, що немає ключових 
питань аудиту, iнформацiю щодо яких слiд надати в нашому звiтi. 
 
Iнша iнформацiя 
Перевiрена нами фiнансова звiтнiсть Банку узгоджена зi "Звiтом керiвництва (Звiт про 
управлiння)", суттєвих викривлень у звiтi не встановлено. 
Ми не визначили окремi питання, на якi мали доцiльно звернути увагу та якi не впливають на 
висловлення нами думки. 
 
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими 
повноваженнями за фiнансову звiтнiсть 
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання цiєї 
фiнансової звiтностi вiдповiдно до Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову 
звiтнiсть" № 2258-VII вiд 21.12.2017 року та Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi 
(надалi - МСФЗ), що прийнятi та застосовуються для складання та подання фiнансової 
звiтностi та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визнає як необхiдний 
для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень 
у наслiдок 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, крiм 
випадкiв, якщо управлiнський персонал або планує лiквiдувати пiдприємство чи припинити 
дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому. 



Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом 
фiнансового звiтування Банком. 
 
Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi 
Нашими цiлями є отримання обґрунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не 
мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора, 
який мiстить нашу думку. Обґрунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не 
гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, 
якщо таке 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 Банку 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 
неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки ґрунтуються на аудиторських 
доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. Втiм майбутнi подiї або умови можуть 
примусити компанiю припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi 
Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю про 
запланований обсяг i час проведення аудиту та суттєвi аудиторськi результати, включаючи 
будь-якi значнi недолiки системи внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту. 
Ми також надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що ми 
виконали вiдповiднi 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 застосовано, щодо вiдповiдних застережних заходiв. 
 
Звiт щодо вимог iнших законодавчих та нормативних актiв 
" Вiдповiдно до вимог частини 4, Статтi 14 Закону України "Про аудит фiнансової 
звiтностi та аудиторську дiяльнiсть" вiд 21.12.2017 № 2258-V111, зi змiнами, надаємо 
iнформацiю: 



" найменування органу, який призначив суб'єкта аудиторської дiяльностi на проведення 
обов'язкового аудиту: 
Наглядова Рада Банку (Протокол № 32 вiд 28.09.2018); 
" дата призначення суб'єкта аудиторської дiяльностi та загальна тривалiсть виконання 
аудиторського завдання без перерв з урахуванням продовження повноважень, якi мали мiсце, 
та повторних призначень: 
- дата призначення: 28.09.2018; 
- загальна тривалiсть виконання аудиторського завдання: 1 рiк. 
" аудиторськi оцiнки включають: 
а) опис та оцiнку ризикiв щодо суттєвого викривлення iнформацiї у фiнансовiй звiтностi, що 
перевiряється, зокрема внаслiдок шахрайства: 
ми не встановили ризикiв щодо суттєвого викривлення iнформацiї у фiнансовiй звiтностi, що 
перевiряється, зокрема внаслiдок шахрайства. 
б) чiтке посилання на вiдповiдну статтю або iнше розкриття iнформацiї у фiнансовiй звiтностi 
для кожного опису та оцiнки ризику суттєвого викривлення iнформацiї у звiтностi, що 
перевiряється: 
ми не встановили ризикiв щодо суттєвого викривлення iнформацiї у фiнансовiй звiтностi, що 
перевiряється, зокрема внаслiдок шахрайства. 
в) стислий опис заходiв, вжитих аудитором для врегулювання таких ризикiв: 
ми не встановили ризикiв щодо суттєвого викривлення iнформацiї у фiнансовiй звiтностi, що 
перевiряється, зокрема внаслiдок шахрайства. 
г) основнi застереження щодо таких ризикiв: 
ми не встановили ризикiв щодо суттєвого викривлення iнформацiї у фiнансовiй звiтностi, що 
перевiряється, зокрема внаслiдок шахрайства. 
" пояснення щодо результативностi аудиту в частинi виявлення порушень, зокрема 
пов'язаних iз шахрайством: 
ми не виявили порушень, зокрема пов'язаних iз шахрайством. 
" пiдтвердження того, що аудиторський звiт узгоджений з додатковим звiтом для 
аудиторського комiтету: 
аудиторський звiт узгоджено з додатковим звiтом для аудиторського комiтету. 
" твердження про ненадання послуг, заборонених законодавством, i про незалежнiсть 
ключового партнера з аудиту та суб'єкта аудиторської дiяльностi вiд Банку при проведеннi 
аудиту: 
ми стверджуємо, що не надавали Банку послуг, заборонених законодавством, ключовий 
партнер з аудиту та ми є незалежними вiд Банку при проведеннi аудиту. 
" iнформацiя про iншi наданi аудитором або суб'єктом аудиторської дiяльностi 
юридичнiй особi або контрольованим нею суб'єктам господарювання послуги, крiм послуг з 
обов'язкового аудиту, що не розкрита у звiтi про управлiння або у фiнансовiй звiтностi: 
ми та контрольованi нами суб'єкти господарювання не надавили послуги Банку, крiм послуг з 
обов'язкового аудиту. 
" пояснення щодо обсягу аудиту та властивих для аудиту обмежень: 
- обсяг аудиту: 
аудиторська перевiрка була спланована та проведена вiдповiдно до вимог МСА з метою 
одержання достатньої впевненостi в тому, що фiнансова звiтнiсть Банку не мiстить суттєвих 
викривлень внаслiдок помилки або шахрайства. Аудит передбачав виконання аудиторських 
процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i їх розкриття у фiнансовiй звiтностi. 
Вибiр процедур залежав вiд судження аудитора включно з оцiнкою ризикiв суттєвого 
викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Оцiнюючи ризики, 
аудитор розглядав тi аспекти внутрiшнього контролю, що стосуються складання фiнансової 
звiтностi для розробки аудиторських процедур. Аудит включав оцiнку вiдповiдностi 
використаної Банком облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених 



управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової звiтностi; 
- властивi для аудиту обмеження: 
аудиторька перевiрка включала властивi аудиту обмеження, якi є наслiдком характеру 
фiнансової звiтностi, характеру аудиторських процедур, потреби, щоб аудит проводився у 
межах обгрунтованого перiоду часу, а також внаслiдок обмежень, властивих внутрiшньому 
контролю вiдповiдно до вимого МСА. 
 
" Вiдповiдно до вимог "Положення про порядок подання банком до Нацiонального банку 
України аудиторського звiту за результатами щорiчної перевiрки фiнансової звiтностi", 
затвердженого Постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 02.08.2018 № 90, 
надаємо iнформацiю стосовно: 
 
1) вiдповiдностi (достовiрностi вiдображення) даних щодо розподiлу активiв i зобов'язань 
Банку за строками до погашення у файлi з показниками статистичної звiтностi А7Х "Данi про 
структуру активiв та зобов'язань за строками", що складається Банком для подання до 
Нацiонального банку, станом на              1 сiчня року, наступного за звiтним: 
За результатами проведення аудиторських процедур ми встановили достовiрнiсть 
вiдображення даних щодо розподiлу активiв i зобов'язань Банку за строками до погашення у 
файлi з показниками статистичної звiтностi А7Х "Данi про структуру активiв та зобов'язань за 
строками", що складається Банком для подання до Нацiонального банку, станом на 1 сiчня 
року, наступного за звiтним. 
 
2) дотримання Банком вимог, установлених нормативно-правовими актами Нацiонального 
банку з питань: 
" внутрiшнього контролю: 
За результатами проведення аудиторських процедур ми встановили, що Банком розроблена та 
впроваджена система внутрiшнього контролю вiдповiдно до вимог нормативно-правових актiв 
Нацiонального банку України (надалi - НБУ). Пiдроздiлами Банку розробленi внутрiшнi 
документи з питань органiзацiї системи внутрiшнього контролю, якi затвердженi Наглядовою 
Радою. Керiвництво Банку забезпечило чiткий розподiл обов'язкiв, повноважень та 
вiдповiдальностi мiж усiма суб'єктами системи внутрiшнього контролю. Правлiння Банку 
визначає чiткi межi вiдповiдальностi структурних пiдроздiлiв, їх керiвникiв та працiвникiв пiд 
час здiйснення операцiй. В Банку створена комплексна система управлiння ризиками. 
Наглядова Рада забезпечує регулярний контроль за ефективнiстю системи внутрiшнього 
контролю. Структура та процедури внутрiшнього контролю Банку є адекватнi характеру та 
обсягу операцiй, якi здiйснюються Банком, та вiдповiдають вимогам нормативно-правових 
актiв НБУ. 
" внутрiшнього аудиту: 
За результатами проведення аудиторських процедур ми встановили, що в Банку дiє вiддiл 
внутрiшнього аудиту, яка є самостiйним структурним пiдроздiлом, пiдпорядковується 
безпосередньо Наглядовiй Радi Банку та звiтує перед нею. У своїй роботi вiддiл внутрiшнього 
аудиту керується Положенням про вiддiл внутрiшнього аудиту. Призначення начальника 
вiддiлу внутрiшнього аудиту Банку погоджено з НБУ. Проведення внутрiшнього аудиту 
структурних пiдроздiлiв Банку здiйснювалось на пiдставi погодженого з Правлiнням Банку та 
затвердженого Наглядовою Радою Банку плану (графiка) проведення перевiрок на поточний 
рiк. У 2018 роцi внутрiшнiй аудит здiйснювався вiдповiдно до Плану роботи вiддiлу 
внутрiшнього аудиту на 2018 рiк. Всi запланованi на 2018 рiк перевiрки вiддiлом 
внутрiшнього аудиту були виконанi в повному обсязi. Структура та процедури внутрiшнього 
аудиту Банку в цiлому адекватнi характеру та обсягу операцiй, якi здiйснюються Банком, та 
вiдповiдають вимогам нормативно-правових актiв НБУ.  
" визначення розмiру кредитного ризику за активними банкiвськими операцiями: 



За результатами проведення аудиторських процедур ми встановили, що кредитний ризик за 
активними банкiвськими операцiями визначається Банком вiдповiдно до МСФЗ, вимог 
нормативно-правових актiв НБУ. Розмiр кредитного ризику за активними банкiвськими 
операцiями є адекватним. 
" визнання пов'язаних iз Банком осiб та здiйснення операцiй iз ними: 
За результатами проведення аудиторських процедур ми встановили, що Банком визнано 
пов'язаних осiб  вiдповiдно вимог нормативно-правових актiв НБУ, а операцiї з ними на 
протязi звiтного року здiйсненi вiдповiдно до встановлених вимог. 
" достатностi капiталу Банку, яка має визначатися з урахуванням якостi активiв Банку: 
За результатами проведення аудиторських процедур з урахуванням якостi активiв ми 
встановили достатнiсть капiталу Банку вiдповiдно до вимог нормативно-правових актiв НБУ. 
Власний капiтал Банку станом на 31.12.2018 становить 259 957 тис. грн. в т.ч.: 
- статутний капiтал 200 000 тис. грн.; 
- резервнi та iншi фонди 19 011 тис. грн.; 
- резерви переоцiнки 38 952 тис. грн.; 
- нерозподiлений прибуток 1 994 тис. грн. 
Регулятивний капiтал Банку станом на 31.12.2018 становить 203 345 тис. грн. та вiдповiдає 
встановленим вимогам. 
" ведення бухгалтерського облiку: 
За результатами проведення аудиторських процедур ми встановили, що в своїй дiяльностi 
Банк використовує облiкову полiтику, затверджену Наглядовою Радою, яка встановлює єдинi 
методологiчнi засади облiкової полiтики Банку та визначає сукупнiсть принципiв, методiв i 
процедур облiку, що використовуються Банком для виявлення, вимiрювання, реєстрацiї, 
накопичення, узагальнення, зберiгання та передавання iнформацiї про операцiї Банку 
зовнiшнiм користувачам, а також внутрiшнiм користувачам для прийняття управлiнських 
рiшень. В своїй облiковiй полiтицi Банк керується принципами бухгалтерського облiку, якi 
базуються на Мiжнародних стандартах фiнансової звiтностi, чинному законодавствi України, 
нормативно-правових актах НБУ. 
Фiнансова звiтнiсть Банку складається на основi даних бухгалтерського облiку та включає 
iнформацiю, яка є суттєвою та своєчасною для користувачiв, виходячи з принципiв 
безперервностi, нарахування, обачливостi, превалювання сутi над формою та iнших принципiв 
мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку. 
Система бухгалтерського облiку Банку адекватна характеру та обсягу операцiй, якi 
здiйснюються Банком, та вiдповiдає вимогам нормативно-правових актiв НБУ та облiковiй 
полiтицi Банку. 
 
" Iншi вимоги 
Вiдповiдно до вимог "Технiчного завдання для здiйснення оцiнки стiйкостi банкiв i 
банкiвської системи України у 2019 роцi", затвердженого рiшенням Правлiння Нацiонального 
банку України вiд 05.02.2019 № 97-рш, ми надали Банку окремий Звiт про результати оцiнки 
якостi активiв та прийнятностi забезпечення за кредитними операцiями Банку станом на 
01.01.2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



XVI. Твердження щодо річної інформації 
Голова Правлiння i Головний бухгалтер висловлюють офiцiйну позицiю, про те, що, наскiльки 
це їм вiдомо, рiчна фiнансова звiтнiсть за 2018 рiк (станом на кiнець дня 31 грудня 2018 року), 
пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз 
Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить 
достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, 
прибутки та збитки емiтента, а також про те, що звiт керiвництва включає достовiрне та 
об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi та стан 
емiтента разом з описом основних ризикiв та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй 
господарськiй дiяльностi, i що рiчний звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне 
подання iнформацiї вiдповiдно до частини першої статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери 
та фондовий ринок". 
 

XIX. 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 НКЦПФР або 
через особу, яка 

провадить 
діяльність з 

оприлюднення 
регульованої 

інформації від імені 
учасників 

фондового ринку 

Вид інформації 

1 2 3 
03.01.2018 05.01.2018 Відомості про прийняття рішення про надання згоди на 

вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість 
(для емітентів - акціонерних товариств) 

05.01.2018 10.01.2018 Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів 
25.04.2018 26.04.2018 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 
25.04.2018 26.04.2018 Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди 

на вчинення значних правочинів 
12.06.2018 13.06.2018 Відомості про зміну власників акцій, яким належить 5 і більше 

відсотків простих акцій публічного акціонерного товариства 
18.06.2018 19.06.2018 Відомості про зміну типу акціонерного товариства 
06.08.2018 07.08.2018 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 
29.12.2017 02.01.2018 Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних 

паперів на суму, що перевищує 10 відсотків статутного капіталу 
15.06.2018 18.06.2018 Відомості про кількість голосуючих акцій та розмір статутного 

капіталу за результатами його збільшення або зменшення 
18.06.2018 19.06.2018 Відомості про зміни до статуту, пов’язані із зміною прав 

акціонерів 
 


