Титульний аркуш
Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.
Голова Правлiння

Тiгiпко Сергiй Леонiдович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

30.10.2018

М.П.

(дата)

Проміжна інформація емітента цінних паперів
за 3 квартал 2018 року
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТАСКОМБАНК"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
09806443
4. Місцезнаходження
01032, м.Київ, Симона Петлюри, 30
5. Міжміський код, телефон та факс
+380443932555 +380442909486
6. Адреса електронної пошти
a.karelin@tascombank.com.ua

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

30.10.2018

2. Квартальна інформація розміщена на
сторінці

30.10.2018

www.tascombank.com.ua
(адреса сторінки)

власного вебсайту

(дата)

(дата)

Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у квартальній інформації
1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності

X

3. Інформація про посадових осіб емітента

X

4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

X

2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
3) інформація про собівартість реалізованої продукції
5. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

X

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери емітента
6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах

X

7. Інформація щодо корпоративного секретаря
8. Інформація про вчинення значних правочинів
9. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, осіб,
заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини,
існування яких створює заінтересованість
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
11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
12. Інформація про конвертацію цінних паперів
13. Інформація про заміну управителя
14. Інформація про керуючого іпотекою
15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів
16. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним
консолідованим іпотечним боргом
17. Інформація про іпотечне покриття:
1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття
2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою)
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань
за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних
активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду
4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових
іпотечних активів до складу іпотечного покриття
18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів

X

19. Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення
випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
20. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання
зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового
будівництва)
21. Проміжна фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами)
бухгалтерського обліку
22. Проміжна фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами
фінансової звітності

X

23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором
(аудиторською фірмою)
24. Проміжний звіт керівництва

X

25. Твердження щодо проміжної інформації

X

26. Примітки:
1, 2. "Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї" та "Iнформацiя
про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" - не надається, у зв'язку з тим, що емiтент не займається
видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та
розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi;
3. "Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" - не випускались;
4. "Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента" - не випускались;
5. "Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря" - посада корпоративного секретаря є
вакантною.
6. "Iнформацiя про вчинення значних правочинiв" - значнi правочини за звiтний перiод не
укладалися.
7. "Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, осiб,
заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування
яких створює заiнтересованiсть" - правочини, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть за звiтний
перiод не укладалися.
8. "Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв» - такi цiннi папери не
емiтувалися;
9. "Iнформацiя про конвертацiю цiнних паперiв" - конвертацiя не здiйснювалась;
10. "Iнформацiя про замiну управителя" - iнформацiя вiдсутня;
11. "Iнформацiя про керуючого iпотекою" - iнформацiя вiдсутня;
12. "Iнформацiя про трансформацiю (перетворення) iпотечних активiв"- iнформацiя вiдсутня;
13. "Iнформацiя про змiни в реєстрi забезпечення iпотечних сертифiкатiв за кожним
консолiдованим iпотечним боргом" - iнформацiя вiдсутня;
14. "Iнформацiя про iпотечне покриття:
1) iнформацiя про замiну iпотечних активiв у складi iпотечного покриття - iнформацiя вiдсутня;
2) iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою)
зобов’язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям - iнформацiя вiдсутня;
3) iнформацiя про спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов’язань за
iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля замiн iпотечних активiв у
складi iпотечного покриття, якi вiдбулись протягом звiтного перiоду - iнформацiя вiдсутня;
4) iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових
iпотечних активiв до складу iпотечного покриття - iнформацiя вiдсутня;
15. "Iнформацiя про замiну фiнансової установи, яка здiйснює обслуговування iпотечних активiв" iнформацiя вiдсутня;
16. "Промiжна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення
випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)" - iнформацiя
вiдсутня;

17."Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання
зобов’язань за якими здiйснюється шляхом передання об’єкта (частини об’єкта) житлового
будiвництва)" - не розкривається, в зв'язку з тим, що АТ "ТАСКОМБАНК" не є емiтентом
цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi
об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва.
18. Фiнансова звiтнiсть складена за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi, а тому
"промiжна фiнансова звiтнiсть емiтента, складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського
облiку" не складалася.
19. Промiжна фiнансова звiтнiсть не була перевiрена аудитором (аудиторською фiрмою) станом на
дату складання цього звiту.

III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТАСКОМБАНК"

2. Дата проведення державної
реєстрації

21.10.1991

3. Територія (область)

м. Київ

4. Статутний капітал (грн)

733000100

5. Відсоток акцій у статутному
капіталі, що належать державі

0

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

0

7. Середня кількість працівників
(осіб)

1436

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

65.19 Iншi види грошового посередництва, 0 0, 0 0

9. Органи управління підприємства

Органами управлiння Банку вiдповiдно до Статуту Банку є:
- Загальнi збори акцiонерiв Банку(вищий орган управлiння
Банку); - Спостережна рада Банку; - Правлiння Банку. Банк
також забезпечує функцiонування ефективної системи
контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Банку.
Така система контролю включає дiяльнiсть: – Ревiзiйної
комiсiї Банку; – Служби внутрiшнього аудиту Банку.

10. Засновники

КП "Водоканал" 69002,Україна, м.Запорiжжя, вул.Артема,
61 03327121

11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який
обслуговує емітента за поточним рахунком у національній
валюті

НБУ

2) МФО банку

300001

3) поточний рахунок

32005117701026

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

Публiчне Акцiонерне
Товариство "КРЕДОБАНК"

5) МФО банку

325365

6) поточний рахунок

16002037

IV. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності
Вид діяльності

Номер
ліцензії
(дозволу)

Дата
видачі

Державний орган, що
видав

Дата
закінчення дії
ліцензії

1

2

3

4

5

Банкiвська лiцензiя

84

Опис
Професiйна дiяльнiсть на ринку цiнних
паперiв -депозитарна дiяльнiсть Депозитарна
дiяльнiсть депозитарної установи

АЕ 294421

АЕ 294422

АЕ 642018

Опис

Нацiональна комiсiя з
цiнних паперiв та
фондового ринку

Необмежена

16.09.2014

Нацiональна комiсiя з
цiнних паперiв та
фондового ринку

Необмежена

13.05.2015

Нацiональна комiсiя з
цiнних паперiв та
фондового ринку

Необмежена

Строк дiї лiцензiї з 14.05.2015 необмежений
АЕ 642019

Опис
Професiйна дiяльнiсть на ринку цiнних
паперiв - дiяльнiсть з торгiвлi цiнними
паперами Андеррайтинг

16.09.2014

Строк дiї лiцензiї з 12.10.2013 необмежений

Опис
Професiйна дiяльнiсть на ринку цiнних
паперiв -дiяльнiсть з торгiвлi цiнними
паперами Дилерська дiяльнiсть

Необмежена

Строк дiї лiцензiї з 12.10.2013 необмежений

Опис
Професiйна дiяльнiсть на ринку цiнних
паперiв -дiяльнiсть з торгiвлi цiнними
паперами Брокерська дiяльнiсть

Нацiональний банк
України

Строк дiї лiцензiї необмежений

Опис
Професiйна дiяльнiсть на ринку цiнних
паперiв - депозитарна дiяльнiсть Дiяльнiсть iз
зберiгання активiв iнститутiв спiльного
iнвестування

25.10.2011

13.05.2015

Нацiональна комiсiя з
цiнних паперiв та
фондового ринку

Необмежена

Строк дiї лiцензiї з 14.05.2015 необмежений
АЕ 642020

13.05.2015

Нацiональна комiсiя з
цiнних паперiв та
фондового ринку

Необмежена

Строк дiї лiцензiї з 14.05.2015 необмежений

VI. Інформація про посадових осіб емітента
1. Посада
2.Прізвище, ім’я, по
батькові фізичної особи або
повне найменування
юридичної особи
3. Ідентифікаційний код
юридичної особи

Голова Спостережної Ради, Член Спостережної Ради
Попенко Сергiй Павлович

0

4. Рік народження

1976

5. Освіта

вища

6. Стаж роботи (років)
7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав

8. Опис

1. Посада
2.Прізвище, ім’я, по
батькові фізичної особи або
повне найменування
юридичної особи
3. Ідентифікаційний код
юридичної особи

23
Член Спостережної Ради АТ "ТАСКОМБАНК"
Обрано рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв АТ «ТАСКОМБАНК»
вiд 24.04.2018р.термiном до наступних рiчних загальних зборiв.
Непогашеної судимостi за злочини вчиненi з корисливих мотивiв, чи
злочини у сферi господарської, службової дiяльностi не має.
Приймає участь в засiданнях Спостережної ради. Здiйснює
повноваження, передбаченi Статутом та Положенням про
Спостережну раду.
Загальний стаж роботи: 23 роки.
Обiймає посаду: Голова Ради Директорiв ТОВ «Група ТАС», код
ЄДРПОУ 38726562, мiсцезнаходження: 01032, м.Київ, вул.Симона
Петлюри, 30.
Згоди на розкриття розмiру виплаченої винагороди не отримано.
Заступник Голови Правлiння, Член Правлiння
Нiколенко Олександр Вiкторович

0

4. Рік народження

1976

5. Освіта

вища

6. Стаж роботи (років)

18

7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав

Керiвник Малого та Середнього Бiзнесу ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»

8. Опис

Обрано рiшенням Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК» вiд
10.04.2018р.термiном на 3 (три) роки. Непогашеної судимостi за
злочини вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi
господарської, службової дiяльностiне має.
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Положенням
про Правлiння та посадовою iнструкцiєю.

Загальний стаж роботи: 18 рокiв.
Перелiк попереднiх посад, протягом п'яти останнiх рокiв: Керiвник
Малого та Середнього Бiзнесу ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», заступник
керiвника напрямку «Кредитнi карти» - керiвника Бiзнесу продаж
кредитних карт ГО ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК».
Згоди на розкриття розмiру виплаченої винагороди не отримано.
1. Посада
2.Прізвище, ім’я, по
батькові фізичної особи або
повне найменування
юридичної особи
3. Ідентифікаційний код
юридичної особи

Член Спостережної Ради
Никитенко Валентина Степанiвна

0

4. Рік народження

1959

5. Освіта

вища

6. Стаж роботи (років)

36

7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав

Обiймає посаду:Член Спостережної Ради Публiчне акцiонерне
товариство «УНIВЕРСАЛБАНК», код 21133352. Займала посади:
Експерт центру перспективних дослiджень, аналiзу та стратегiй
розвитку пенсiйної сфери в Державному пiдприємствi
«Iнформацiйний центр персонiфiкованого облiку Пенсiйного фонду
України» (31406759); радник громадської органiзацiї Iнститут
бюджету i соцiально-економiчних дослiджень; виконуючий
обов’язки Мiнiстра економiчного розвитку i торгiвлi України;
перший заступник Мiнiстра економiчного розвитку i торгiвлi
України; радник Президента України – Керiвник Головного
управлiння з питань реформи соцiальної сфери Адмiнiстрацiї
Президента України; заступник Мiнiстра економiчного розвитку i
торгiвлi.

8. Опис

Обрано рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв АТ «ТАСКОМБАНК»
вiд 24.04.2018р.термiном до наступних рiчних загальних зборiв.
Непогашеної судимостi за злочини вчиненi з корисливих мотивiв, чи
злочини у сферi господарської, службової дiяльностi не має.
Приймає участь в засiданнях Спостережної ради. Здiйснює
повноваження, передбаченi Статутом та Положенням про
Спостережну раду.
Загальний стаж роботи: 36 рокiв.
Обiймає посаду:Член Спостережної Ради Публiчне акцiонерне
товариство «УНIВЕРСАЛБАНК», код 21133352.
Перелiк попереднiх посад, протягом п'яти останнiх рокiв: Експерт
центру перспективних дослiджень, аналiзу та стратегiй розвитку
пенсiйної сфери в Державному пiдприємствi «Iнформацiйний центр
персонiфiкованого облiку Пенсiйного фонду України», радник
громадської органiзацiї Iнститут бюджету i соцiально-економiчних
дослiджень; виконуючий обов’язки Мiнiстра економiчного розвитку
i торгiвлi України; перший заступник Мiнiстра економiчного
розвитку i торгiвлi України; радник Президента України – Керiвник
Головного управлiння з питань реформи соцiальної сфери
Адмiнiстрацiї Президента України; заступник Мiнiстра

економiчного розвитку i торгiвлi.
Згоди на розкриття розмiру виплаченої винагороди не отримано.
1. Посада
2.Прізвище, ім’я, по
батькові фізичної особи або
повне найменування
юридичної особи
3. Ідентифікаційний код
юридичної особи

Член Спостережної Ради
Ястремська Наталiя Євгенiвна

0

4. Рік народження

1979

5. Освіта

вища

6. Стаж роботи (років)

17

7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав

Обiймає посади: Директор з фiнансового контролю та бюджетування
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Група ТАС».

8. Опис

Обрано рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв АТ «ТАСКОМБАНК»
вiд 24.04.2018р.термiном до наступних рiчних загальних зборiв.
Непогашеної судимостi за злочини вчиненi з корисливих мотивiв, чи
злочини у сферi господарської, службової дiяльностi не має.
Приймає участь в засiданнях Спостережної ради. Здiйснює
повноваження, передбаченi Статутом та Положенням про
Спостережну раду.
Загальний стаж роботи: 17 рокiв.
Обiймає посаду: Директор з фiнансового контролю та бюджетування
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Група ТАС», код
ЄДРПОУ 38726562, мiсцезнаходження 01032, м.Київ, вул.Симона
Петлюри, 30.
Згоди на розкриття розмiру виплаченої винагороди не отримано.

1. Посада
2.Прізвище, ім’я, по
батькові фізичної особи або
повне найменування
юридичної особи
3. Ідентифікаційний код
юридичної особи

Член Спостережної Ради
Максюта Анатолiй Аркадiйович

0

4. Рік народження

1963

5. Освіта

вища

6. Стаж роботи (років)

7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав

36
Обiймає посаду: Член Спостережної Ради Публiчне акцiонерне
товариство «УНIВЕРСАЛБАНК», код 21133352. Займав посади:
радник громадської органiзацiї Iнституу бюджету i соцiальноекономiчних дослiджень; виконуючий обов’язки Мiнiстра
економiчного розвитку i торгiвлi України; перший заступник
Мiнiстра економiчного розвитку i торгiвлi України; радник
Президента України – Керiвник Головного управлiння з питань
реформи соцiальної сфери Адмiнiстрацiї Президента України;

заступник Мiнiстра економiчного розвитку i торгiвлi.

8. Опис

1. Посада
2.Прізвище, ім’я, по
батькові фізичної особи або
повне найменування
юридичної особи
3. Ідентифікаційний код
юридичної особи

Обрано рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв АТ «ТАСКОМБАНК»
вiд 24.04.2018р.термiном до наступних рiчних загальних зборiв.
Непогашеної судимостi за злочини вчиненi з корисливих мотивiв, чи
злочини у сферi господарської, службової дiяльностi не має.
Приймає участь в засiданнях Спостережної ради. Здiйснює
повноваження, передбаченi Статутом та Положенням про
Спостережну раду.
Загальний стаж роботи: 36 рокiв.
Обiймає посаду: Член Спостережної Ради Публiчне акцiонерне
товариство «УНIВЕРСАЛБАНК», код 21133352.
Перелiк попереднiх посад, протягом останнiх рокiв: радник
громадської органiзацiї Iнституту бюджету i соцiально-економiчних
дослiджень; виконуючий обов’язки Мiнiстра економiчного розвитку
i торгiвлi України; перший заступник Мiнiстра економiчного
розвитку i торгiвлi України; радник Президента України – Керiвник
Головного управлiння з питань реформи соцiальної сфери
Адмiнiстрацiї Президента України; заступник Мiнiстра
економiчного розвитку i торгiвлi.
Згоди на розкриття розмiру виплаченої винагороди не отримано.
Перший Заступник Голови Правлiння, Член Правлiння
Дубєй Володимир Володимирович

0

4. Рік народження

1961

5. Освіта

вища

6. Стаж роботи (років)
7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав

8. Опис

34
Голова Правлiння АТ «ТАСКОМБАНК».
Обрано рiшенням Спостережної ради АТ «ТАСКОМБАНК» вiд
10.04.2018р.термiном на 3 (три) роки. Перший Заступник Голови
Правлiння виконує обов'язки Голови Правлiння пiд час його
вiдсутностi, органiзує та контролює роботу пiдпорядкованих
структурних пiдроздiлiв (напрямок – ризики, фiнансовоекономiчний), координує органiзацiю заходiв, направлених на
пiдвищення ефективностi дiяльностi банку.
Загальний стаж роботи: 34 роки.
Перелiк попереднiх посад, протягом п'яти останнiх рокiв: Голова
Правлiння Правлiння АТ «ТАСКОМБАНК»; Заступник Голови
Правлiння, член Правлiння АТ «ТАСКОМБАНК»; Заступник
начальника Управлiння ризикiв – начальника вiддiлу кредитних
ризикiв АТ «Сбербанк Росiї»; Заступник Департаменту ризикменеджменту АТ «Сведбанк» (публiчне); Головний фахiвець вiддiлу
оцiнки ризикiв корпоративних клiєнтiв управлiння корпоративних
клiєнтiв «УнiкредитБанк» ТзОВ.

Згоди на розкриття розмiру виплаченої винагороди не отримано.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова
особа емiтента не має.
1. Посада
2.Прізвище, ім’я, по
батькові фізичної особи або
повне найменування
юридичної особи
3. Ідентифікаційний код
юридичної особи

Заступник Голови Правлiння, Член Правлiння
Альмяшев Iван Алiмович

0

4. Рік народження

1976

5. Освіта

вища

6. Стаж роботи (років)

18

7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав

Перший Заступник Голови Правлiння, член Правлiння АТ
"ТАСКОМБАНК", Заступник Голови Правлiння, член Правлiння АТ
«ТАСКОМБАНК»; Заступник начальника Управлiння ризикiв –
начальника вiддiлу кредитних ризикiв АТ «Сбербанк Росiї»;
Заступник Департаменту ризик-менеджменту АТ «Сведбанк»
(публiчне); Головний фахiвець вiддiлу оцiнки ризикiв
корпоративних клiєнтiв управлiння корпоративних клiєнтiв
«УнiкредитБанк» ТзОВ.

8. Опис

Обрано рiшенням Спостережної ради АТ «ТАСКОМБАНК» вiд
10.04.2018р.термiном на 3 (три) роки. Заступник Голови Правлiння
органiзує та контролює роботу пiдпорядкованих структурних
пiдроздiлiв, координує органiзацiю заходiв, направлених на
пiдвищення ефективностi дiяльностi банку. Повноваження та
обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю.
Загальний стаж роботи: 18 рокiв.
Перелiк попереднiх посад, протягом п'яти останнiх рокiв: Перший
Заступник Голови Правлiння, член Правлiння АТ
«ТАСКОМБАНК»; Заступник Голови Правлiння, член Правлiння
АТ «ТАСКОМБАНК»; Заступник начальника Управлiння ризикiв –
начальника вiддiлу кредитних ризикiв АТ «Сбербанк Росiї»;
Заступник Департаменту ризик-менеджменту АТ «Сведбанк»
(публiчне); Головний фахiвець вiддiлу оцiнки ризикiв
корпоративних клiєнтiв управлiння корпоративних клiєнтiв
«УнiкредитБанк» ТзОВ.
Згоди на розкриття розмiру виплаченої винагороди не отримано.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова
особа емiтента не має.

1. Посада
2.Прізвище, ім’я, по
батькові фізичної особи або
повне найменування
юридичної особи
3. Ідентифікаційний код
юридичної особи
4. Рік народження

Заступник Голови Правлiння, Член Правлiння
Березнiкова Рината Миколаївна

0
1966

5. Освіта
6. Стаж роботи (років)

вища
28

7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав

Заступник Голови Правлiння, Член Правлiння АТ
«ТАСКОМБАНК»; Директор Департаменту по роботi з VIPклiєнтами АТ «АБ «Бiзнес Стандарт» (публiчне); Директор
Департаменту корпоративних продаж АТ «АБ «Бiзнес Стандарт»
(публiчне); Директор Департаменту нерухомостi Офiсу фiнансової
реструктуризацiї та стягнення проблемних кредитiв АТ «Сведбанк
(публiчне); Начальник Управлiння активних операцiй
корпоративних клiєнтiв АКБ «ТАС-Комерцбанк»; Начальник вiддiлу
кредитування клiєнтiв АКБ «ТАС-Комерцбанк».

8. Опис

Обрано рiшенням Спостережної ради АТ «ТАСКОМБАНК» вiд
10.04.2018р.термiном на 3 (три) роки. Заступник Голови Правлiння
органiзує та контролює роботу пiдпорядкованих структурних
пiдроздiлiв, координує органiзацiю заходiв, направлених на
пiдвищення ефективностi дiяльностi банку. Повноваження та
обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю.
Загальний стаж роботи: 28 рокiв.
Перелiк попереднiх посад, протягом п'яти останнiх рокiв: Заступник
Голови Правлiння, Члена Правлiння АТ «ТАСКОМБАНК»;
Директор Департаменту по роботi з VIP-клiєнтами АТ «АБ «Бiзнес
Стандарт» (публiчне); Директор Департаменту корпоративних
продаж АТ «АБ «Бiзнес Стандарт» (публiчне); Директор
Департаменту нерухомостi Офiсу фiнансової реструктуризацiї та
стягнення проблемних кредитiв АТ «Сведбанк (публiчне);
Начальник Управлiння активних операцiй корпоративних клiєнтiв
АКБ «ТАС-Комерцбанк»; Начальник вiддiлу кредитування клiєнтiв
АКБ «ТАС-Комерцбанк».
Згоди на розкриття розмiру виплаченої винагороди не отримано.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова
особа емiтента не має.

1. Посада
2.Прізвище, ім’я, по
батькові фізичної особи або
повне найменування
юридичної особи
3. Ідентифікаційний код
юридичної особи

Заступник Голови Правлiння, Член Правлiння
Поляк Олег Якович

0

4. Рік народження

1982

5. Освіта

вища

6. Стаж роботи (років)

7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав

16
Заступник Голови Правлiння, Член Правлiння АТ
«ТАСКОМБАНК»; Виконуючий обов’язки директора Київського
регiонального центру АТ «Сведбанк» (публiчне); Директор
Київського Регiонального роздрiбного центру АТ «Сведбанк»
(публiчне); Заступник директора Київського регiонального
департаменту АКБ «ТАС-Комерцбанк»; Директор вiддiлення №16
АКБ «ТАС-Комерцбанк».

8. Опис

1. Посада
2.Прізвище, ім’я, по
батькові фізичної особи або
повне найменування
юридичної особи
3. Ідентифікаційний код
юридичної особи

Обрано рiшенням Спостережної ради АТ «ТАСКОМБАНК» вiд
10.04.2018р.термiном на 3 (три) роки. Заступник Голови Правлiння
органiзує та контролює роботу пiдпорядкованих структурних
пiдроздiлiв, координує органiзацiю заходiв, направлених на
пiдвищення ефективностi дiяльностi банку. Повноваження та
обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю.
Загальний стаж роботи: 16 рокiв.
Перелiк попереднiх посад, протягом п'яти останнiх рокiв: Заступник
Голови Правлiння - керiвника Центрального регiону, Члена
Правлiння АТ «ТАСКОМБАНК»; Виконуючий обов’язки директора
Київського регiонального центру АТ «Сведбанк» (публiчне);
Директор Київського Регiонального роздрiбного центру АТ
«Сведбанк» (публiчне); Заступник директора Київського
регiонального департаменту АКБ «ТАС-Комерцбанк»; Директор
вiддiлення №16 АКБ «ТАС-Комерцбанк».
Згоди на розкриття розмiру виплаченої винагороди не отримано.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова
особа емiтента не має.
Заступник Голови Правлiння, Член Правлiння
Даниленко Валерiй Миколайович

0

4. Рік народження

1983

5. Освіта

вища

6. Стаж роботи (років)
7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав

8. Опис

13
заступник Голови Правлiння, члена Правлiння ПАТ «Комерцiйний
Банк «Центр», начальник управлiння Iнтернет-банкiнгу та
електронної комерцiї ПАТ «Iмексбанк», заступник начальника
управлiння Iнтернет-банкiнгу та електронної комерцiї ПАТ
«Iмексбанк».
Обрано рiшенням Спостережної ради АТ «ТАСКОМБАНК» вiд
10.04.2018р.термiном на 3 (три) роки. Заступник Голови Правлiння
органiзує та контролює роботу пiдпорядкованих структурних
пiдроздiлiв, координує органiзацiю заходiв, направлених на
пiдвищення ефективностi дiяльностi банку. Повноваження та
обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю.
Загальний стаж роботи: 13 рокiв.
Перелiк попереднiх посад, протягом п'яти останнiх рокiв: Заступник
Голови Правлiння, Член Правлiння АТ "ТАСКОМБАНК", заступник
Голови Правлiння, члена Правлiння ПАТ «Комерцiйний Банк
«Центр», начальник управлiння Iнтернет-банкiнгу та електронної
комерцiї ПАТ «Iмексбанк», заступник начальника управлiння
Iнтернет-банкiнгу та електронної комерцiї ПАТ «Iмексбанк».
Згоди на розкриття розмiру виплаченої винагороди не отримано.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова
особа емiтента не має.

1. Посада
2.Прізвище, ім’я, по
батькові фізичної особи або
повне найменування
юридичної особи
3. Ідентифікаційний код
юридичної особи

Заступник Голови Правлiння, Член Правлiння
Єрмаков Сергiй Олександрович

0

4. Рік народження

1981

5. Освіта

вища

6. Стаж роботи (років)
7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав

8. Опис

1. Посада
2.Прізвище, ім’я, по
батькові фізичної особи або
повне найменування
юридичної особи
3. Ідентифікаційний код
юридичної особи

18
Радник ТОВ «Група ТАС», Фiнансовий директор, Члена Правлiння
ПАТ «Укрсоцбанк», Вiце-президент ПАТ «Альфа-Банк», ВiцеПрезидент, Директор з стратегiї ПАТ «Альфа-Банк», заступник
фiнансового директора ПАТ «Альфа-Банк».
Обрано рiшенням Спостережної ради АТ «ТАСКОМБАНК» вiд
10.04.2018р.термiном на 3 (три) роки. Повноваження та обов'язки
посадової особи визначенi Положенням про Правлiння та посадовою
iнструкцiєю. Винагорода емiтентом визначається вiдповiдно до
штатного розкладу. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини посадова особа емiтента не має.
Загальний стаж роботи (рокiв) – 18 рокiв.
Перелiк попереднiх посад, протягом п'яти останнiх рокiв: Радник
ТОВ «Група ТАС»,
Фiнансовий директор, Члена Правлiння ПАТ «Укрсоцбанк», Вiцепрезидент ПАТ «Альфа-Банк», Вiце-Президент, Директор з стратегiї
ПАТ «Альфа-Банк», заступник фiнансового директора ПАТ «АльфаБанк».
Згоди на розкриття розмiру виплаченої винагороди не отримано.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова
особа емiтента не має.
Операцiйний директор, Член Правлiння
Гладченко Любов Борисiвна

0

4. Рік народження

1961

5. Освіта

вища

6. Стаж роботи (років)
7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав

37
Операцiйний директор АТ «ТАСКОМБАНК», директор
Департаменту супроводження банкiвських операцiй АТ
«ТАСКОМБАНК», головний бухгалтер Управлiння бухгалтерського
облiку та звiтностi ПАТ «АЛЬФА-БАНК», Головний бухгалтер Директор Департаменту бухгалтерського облiку та звiтностi ПАТ
«АЛЬФА-БАНК».

8. Опис

1. Посада
2.Прізвище, ім’я, по
батькові фізичної особи або
повне найменування
юридичної особи
3. Ідентифікаційний код
юридичної особи

Обрано рiшенням Спостережної ради АТ «ТАСКОМБАНК» вiд
10.04.2018р.термiном на 3 (три) роки. Повноваження та обов'язки
посадової особи визначенi Положенням про Правлiння та посадовою
iнструкцiєю. Винагорода емiтентом визначається вiдповiдно до
штатного розкладу. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини посадова особа емiтента не має.
Загальний стаж роботи (рокiв) – 37 рокiв.
Перелiк попереднiх посад, протягом п'яти останнiх рокiв:
Операцiйний директор АТ «ТАСКОМБАНК», директор
Департаменту супроводження банкiвських операцiй АТ
«ТАСКОМБАНК», головний бухгалтер Управлiння бухгалтерського
облiку та звiтностi ПАТ «АЛЬФА-БАНК», Головний бухгалтер Директор Департаменту бухгалтерського облiку та звiтностi ПАТ
«АЛЬФА-БАНК».
Згоди на розкриття розмiру виплаченої винагороди не отримано.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова
особа емiтента не має.
Заступник Голови Правлiння, Член Правлiння
Чумак Олександр Олександрович

0

4. Рік народження

1978

5. Освіта

вища

6. Стаж роботи (років)
7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав

8. Опис

1. Посада
2.Прізвище, ім’я, по
батькові фізичної особи або

19
Заступник Голови Правлiння з малого та середнього бiзнесу, Член
Правлiння АТ "ТАСКОМБАНК"
Обрано рiшенням Спостережної ради АТ «ТАСКОМБАНК» вiд
10.04.2018р.термiном на 3 (три) роки. Повноваження та обов'язки
посадової особи визначенi Положенням про Правлiння та посадовою
iнструкцiєю. Винагорода емiтентом визначається вiдповiдно до
штатного розкладу. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини посадова особа емiтента не має.
Загальний стаж роботи (рокiв) – 19 рокiв.
Перелiк попереднiх посад, протягом п'яти останнiх рокiв: Заступник
Голови Правлiння з малого та середнього бiзнесу, Член Правлiння
АТ "ТАСКОМБАНК", виконавчий директор напрямку
корпоративного бiзнесу та МСБ ПАТ «КРЕДОБАНК», Директор
Департаменту по роботi з партнерами ПАТ «КБ «НАДРА», директор
Департаменту малого та середнього бiзнесу ПАТ «КБ «НАДРА».
Згоди на розкриття розмiру виплаченої винагороди не отримано.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова
особа емiтента не має
Заступник Голови Правлiння, Член Правлiння
Земляний Максим Павлович

повне найменування
юридичної особи
3. Ідентифікаційний код
юридичної особи

0

4. Рік народження

1979

5. Освіта

вища

6. Стаж роботи (років)

19

7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав

начальник Департаменту управлiння операцiйною дiяльнiстю ПАТ
«Укрсиббанк», директор центру пiдтримки клiєнтiв корпоративного
бiзнесу Департаменту корпоративного бiзнесу ПАТ «Укрсиббанк».

8. Опис

Обрано рiшенням Спостережної ради АТ «ТАСКОМБАНК» вiд
10.04.2018р.термiном на 3 (три) роки. Повноваження та обов'язки
посадової особи визначенi Положенням про Правлiння та посадовою
iнструкцiєю. Винагорода емiтентом визначається вiдповiдно до
штатного розкладу. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини посадова особа емiтента не має.
Загальний стаж роботи (рокiв) – 19 рокiв.
Перелiк попереднiх посад, протягом п'яти останнiх рокiв: начальник
Департаменту управлiння операцiйною дiяльнiстю ПАТ
«Укрсиббанк», директор центру пiдтримки клiєнтiв корпоративного
бiзнесу Департаменту корпоративного бiзнесу ПАТ «Укрсиббанк».
Згоди на розкриття розмiру виплаченої винагороди не отримано.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова
особа емiтента не має.

1. Посада
2.Прізвище, ім’я, по
батькові фізичної особи або
повне найменування
юридичної особи
3. Ідентифікаційний код
юридичної особи

Голова Ревiзiйної Комiсiї
Нелепа Ганна Павлiвна

0

4. Рік народження

1982

5. Освіта

вища

6. Стаж роботи (років)

7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав

8. Опис

17
Обiймає посаду: Начальник управлiння з контролю активiв у
банкiвському секторi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю
«Група ТАС» (38726562), займала посади: провiдного аналiтика
консолiдованої iнформацiї вiддiлу аналiтики ТОВ “УкрКредит”,
начальника вiддiлу планування та аналiзу Управлiння економiки та
фiнансiв ПАТ «ОМЕГА БАНК», начальника вiддiлу планування та
аналiзу Управлiння економiки та фiнансiв АТ «Сведбанк»
(публiчне).
Обрано рiшенням Загальних Зборiв акцiонерiв АТ
«ТАСКОМБАНК» вiд 12.08.2016р.термiном на 5 (п’ять) рокiв.
Голова Ревiзiйної комiсiї здiйснює загальне керiвництво i забезпечує
ефективну роботу комiсiї, приймає участь в роботi Ревiзiйної комiсiї,
що здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю

Банку, дотримання Банком законодавства України i нормативноправових актiв Нацiонального банку України; розглядає звiти
внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв та готує вiдповiднi пропозицiї
Загальним зборам акцiонерiв, Радi Банку; вносить на розгляд
Загальних зборiв акцiонерiв або Ради Банку пропозицiї щодо будьяких питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї вiдповiдно
до Статуту банку та Положення про Ревiзiйну комiсiю; у своїй
роботi керується та дотримується чинного законодавства України,
нормативно-правових актiв Нацiонального банку України, Статуту
банку та Положення про Ревiзiйну комiсiю.
Загальний стаж роботи: 17 рокiв.
Iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п'яти рокiв:
Обiймає посаду - Начальник управлiння з контролю активiв у
банкiвському секторi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю
«Група ТАС» (38726562),
займала посади: провiдного аналiтика консолiдованої iнформацiї
вiддiлу аналiтики ТОВ “УкрКредит”, начальника вiддiлу планування
та аналiзу Управлiння економiки та фiнансiв ПАТ «ОМЕГА БАНК»,
начальника вiддiлу планування та аналiзу Управлiння економiки та
фiнансiв АТ «Сведбанк» (публiчне). Згоди на розкриття розмiру
виплаченої винагороди не отримано. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
1. Посада
2.Прізвище, ім’я, по
батькові фізичної особи або
повне найменування
юридичної особи
3. Ідентифікаційний код
юридичної особи

Член Ревiзiйної Комiсiї
Клєвакiна Наталiя Валентинiвна

0

4. Рік народження

1980

5. Освіта

вища

6. Стаж роботи (років)
7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав

8. Опис

23
Обiймає посаду: Начальник управлiння контролiнгу над активами
страхового сектору Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю
«Група ТАС (38726562), займала посади: Головного бухгалтера
ПрАТ «СК «АСТРУМ», Головного бухгалтера ПрАТ «СК
«ЮНIВЕС».
Обрано рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв АТ «ТАСКОМБАНК»
вiд 12.08.2016р. термiном на 5 (п'ять) рокiв.Приймає участь в роботi
Ревiзiйної комiсiї, що здiйснює контроль за фiнансовогосподарською дiяльнiстю Банку, дотримання Банком законодавства
України i нормативно-правових актiв Нацiонального банку України;
розглядає звiти внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв та готує вiдповiднi
пропозицiї Загальним зборам акцiонерiв, Радi Банку; вносить на
розгляд Загальних зборiв акцiонерiв або Ради Банку пропозицiї щодо
будь-яких питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї
вiдповiдно до Статуту банку та Положення про Ревiзiйну комiсiю.
Загальний стаж роботи: 23 роки.
Обiймає посаду: Начальник управлiння контролiнгу над активами

страхового сектору Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю
«Група ТАС (38726562), мiсцезнаходження: 01032, м.Київ,
вул.Симона Петлюри, буд.30.
Iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п'яти рокiв:
Головний бухгалтер ПрАТ «СК «АСТРУМ», Головний бухгалтер
ПрАТ «СК «ЮНIВЕС».
Згоди на розкриття розмiру виплаченої винагороди не отримано.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова
особа емiтента не має.
1. Посада
2.Прізвище, ім’я, по
батькові фізичної особи або
повне найменування
юридичної особи
3. Ідентифікаційний код
юридичної особи

Член Ревiзiйної Комiсiї
Донченко Вячеслав Олександрович

0

4. Рік народження

1985

5. Освіта

вища

6. Стаж роботи (років)

10

7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав

Обiймає посаду: Начальник вiддiлу Консолiдацiї звiтностi Дирекцiї з
фiнансового контролю та бюджетування Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю «Група ТАС» (38726562), займав посади:
Провiдного фахiвця вiддiлу методологiї фiнансового облiку та
звiтностi з МСФЗ Управлiння фiнансового облiку та розрахункiв
Департаменту фiнансового облiку, податкiв та звiтностi ПАТ
“ПУМБ”, Провiдного спецiалiста вiддiлу методологiї фiнансового
облiку та звiтностi з МСФЗ Управлiння фiнансового облiку та
розрахункiв Департаменту фiнансового облiку, податкiв та звiтностi
ПАТ “ПУМБ”, Молодшого ревiзора вiддiлу аудиту ТОВ АФ
«ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)», спецiалiста з мiжнародних
стандартiв фiнансової звiтностi фiнансового вiддiлу ПАТ
«Фармстандарт-Бiолек», спецiалiста з мiжнародних стандартiв
фiнансової звiтностi фiнансово-економiчної служби ПАТ
«Фармстандарт-Бiолек».

8. Опис

Обрано рiшенням Загальних Зборiв акцiонерiв АТ
«ТАСКОМБАНК» вiд 12.08.2016р.термiном на 5 (п’ять) рокiв.
Приймає участь в роботi Ревiзiйної комiсiї, що здiйснює контроль за
фiнансово-господарською дiяльнiстю Банку дотримання Банком
законодавства України i нормативно-правових актiв Нацiонального
банку України; розглядає звiти внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв та
готує вiдповiднi пропозицiї Загальним зборам акцiонерiв, Радi
Банку; вносить на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв або Ради
Банку пропозицiї щодо будь-яких питань, вiднесених до компетенцiї
Ревiзiйної комiсiї вiдповiдно до Статуту банку та Положення про
Ревiзiйну комiсiю.
Загальний стаж роботи: 10 рокiв.
Обiймає посаду: Начальник вiддiлу Консолiдацiї звiтностi Дирекцiї з
фiнансового контролю та бюджетування Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю «Група ТАС» (38726562).

Iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п'яти рокiв :
Провiдний фахiвець вiддiлу методологiї фiнансового облiку та
звiтностi з МСФЗ Управлiння фiнансового облiку та розрахункiв
Департаменту фiнансового облiку, податкiв та звiтностi ПАТ
“ПУМБ”, Провiдний спецiалiст вiддiлу методологiї фiнансового
облiку та звiтностi з МСФЗ Управлiння фiнансового облiку та
розрахункiв Департаменту фiнансового облiку, податкiв та звiтностi
ПАТ “ПУМБ”, Молодший ревiзор вiддiлу аудиту ТОВ АФ
«ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)», спецiалiст з мiжнародних
стандартiв фiнансової звiтностi фiнансового вiддiлу ПАТ
«Фармстандарт-Бiолек», спецiалiст з мiжнародних стандартiв
фiнансової звiтностi фiнансово-економiчної служби ПАТ
«Фармстандарт-Бiолек».
Згоди на розкриття розмiру виплаченої винагороди не отримано.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова
особа емiтента не має.
1. Посада
2.Прізвище, ім’я, по
батькові фізичної особи або
повне найменування
юридичної особи
3. Ідентифікаційний код
юридичної особи

Член Ревiзiйної Комiсiї
Найда Катерина Олександрiвна

0

4. Рік народження

1983

5. Освіта

Вища

6. Стаж роботи (років)
7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав

8. Опис

1. Посада

13
Обiймає посаду: Начальник управлiння фiнансового контролю та
управлiння активами у секторi нерухомостi Дирекцiї фiнансового
контролю та бюджетування ТОВ «Група ТАС» (38726562).
Обрано рiшенням Загальних Зборiв акцiонерiв АТ
«ТАСКОМБАНК» вiд 12.08.2016р.термiном на 5 (п’ять) рокiв.
Приймає участь в роботi Ревiзiйної комiсiї, що здiйснює контроль за
фiнансово-господарською дiяльнiстю Банку, дотримання Банком
законодавства України i нормативно-правових актiв Нацiонального
банку України; розглядає звiти внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв та
готує вiдповiднi пропозицiї Загальним зборам акцiонерiв, Радi
Банку; вносить на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв або Ради
Банку пропозицiї щодо будь-яких питань, вiднесених до компетенцiї
Ревiзiйної комiсiї вiдповiдно до Статуту банку та Положення про
Ревiзiйну комiсiю.
Загальний стаж роботи: 13 рокiв.
Iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п'яти рокiв :
Начальник управлiння фiнансового контролю та управлiння
активами у секторi нерухомостi Дирекцiї фiнансового контролю та
бюджетування «Група ТАС» (38726562).
Згоди на розкриття розмiру виплаченої винагороди не отримано.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова
особа емiтента не має.
Заступник Голови Правлiння, Член Правлiння

2.Прізвище, ім’я, по
батькові фізичної особи або
повне найменування
юридичної особи
3. Ідентифікаційний код
юридичної особи

Болтик Олег Станiславович

0

4. Рік народження

1985

5. Освіта

Вища

6. Стаж роботи (років)
7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав

8. Опис

1. Посада
2.Прізвище, ім’я, по
батькові фізичної особи або
повне найменування
юридичної особи
3. Ідентифікаційний код
юридичної особи

12
директор з управлiння ризиками ТОВ «Фiнансова компанiя «Центр
фiнансових рiшень», заступник директора з ризик-менеджменту
ТОВ «Фiнансова компанiя «Центр фiнансових рiшень».
Обрано рiшенням Спостережної ради АТ «ТАСКОМБАНК» вiд
10.04.2018р.термiном на 3 (три) роки. Повноваження та обов'язки
посадової особи визначенi Положенням про Правлiння та посадовою
iнструкцiєю. Винагорода емiтентом визначається вiдповiдно до
штатного розкладу. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини посадова особа емiтента не має.
Загальний стаж роботи (рокiв) – 12 рокiв.
Перелiк попереднiх посад, протягом п'яти останнiх рокiв: директор з
управлiння ризиками ТОВ «Фiнансова компанiя «Центр фiнансових
рiшень», заступник директора з ризик-менеджменту ТОВ
«Фiнансова компанiя «Центр фiнансових рiшень».
Згоди на розкриття розмiру виплаченої винагороди не отримано.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова
особа емiтента не має.
Головний бухгалтер,Член Правлiння
Кухарчук Анатолiй Вiкторович

0

4. Рік народження

1972

5. Освіта

вища

6. Стаж роботи (років)
7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав

8. Опис

23
радник Голови ради Директорiв ТОВ «Група ТАС»
Обрано рiшенням Спостережної ради АТ «ТАСКОМБАНК» вiд
10.04.2018р.термiном на 3 (три) роки. Повноваження та обов'язки
посадової особи визначенi Положенням про Правлiння та посадовою
iнструкцiєю. Винагорода емiтентом визначається вiдповiдно до
штатного розкладу. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини посадова особа емiтента не має.
Загальний стаж роботи (рокiв) – 23 рокiв.
Перелiк попереднiх посад, протягом п'яти останнiх рокiв:радника

Голови ради Директорiв ТОВ «Група ТАС», головного бухгалтера –
директора департаменту бухгалтерського облiку та звiтностi блоку
«Фiнанси» ПАТ «УКРСОЦБАНК», головного бухгалтера
департаменту облiку та податкiв фiнансового блоку ПАТ
«УКРСОЦБАНК», радника з фiнансових питань управлiння
iнституцiйних вiдносин та адмiнiстрацiї правлiння ПАТ
«УКРСОЦБАНК», Головного бухгалтера Управлiння
бухгалтерського облiку та звiтностi ПАТ «Альфа-Банк», Директора з
фiнансової звiтностi та контролiнгу ПАТ «Альфа-Банк».
Згоди на розкриття розмiру виплаченої винагороди не отримано.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова
особа емiтента не має.
1. Посада
2.Прізвище, ім’я, по
батькові фізичної особи або
повне найменування
юридичної особи
3. Ідентифікаційний код
юридичної особи

Член Спостережної Ради
Матвiйчук Володимир Макарович

0

4. Рік народження

1951

5. Освіта

вища

6. Стаж роботи (років)
7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав

8. Опис

1. Посада
2.Прізвище, ім’я, по
батькові фізичної особи або
повне найменування
юридичної особи
3. Ідентифікаційний код
юридичної особи

46
Заступник Мiнiстра фiнансiв України – керiвник апарату, Радник
Мiнiстра працi та соцiальної полiтики України.
Обрано рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв АТ «ТАСКОМБАНК»
вiд 24.04.2018р.термiном до наступних рiчних загальних зборiв.
Непогашеної судимостi за злочини вчиненi з корисливих мотивiв, чи
злочини у сферi господарської, службової дiяльностi не має.
Приймає участь в засiданнях Спостережної ради. Здiйснює
повноваження, передбаченi Статутом та Положенням про
Спостережну раду.
Загальний стаж роботи: 46 рокiв.
Обiймає посаду: Заступник Мiнiстра фiнансiв України – керiвник
апарату, Радник Мiнiстра працi та соцiальної полiтики України.
Згоди на розкриття розмiру виплаченої винагороди не отримано.
Голова Правлiння, Член Правлiння
Тiгiпко Сергiй Леонiдович

0

4. Рік народження

1960

5. Освіта

вища

6. Стаж роботи (років)

27

7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав

Голова Спостережної Ради АТ "ТАСКОМБАНК".

8. Опис

Обрано рiшенням Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК» вiд
07.03.2018р.термiном на 3 (три) роки. Голова Правлiння здiйснює
загальне керiвництво i забезпечує ефективну роботу банку, у своїй
роботi керується та дотримується чинного законодавства України,
нормативно-правових актiв Нацiонального банку України, Статуту
банку та Положення про Правлiння банку. Винагорода емiтентом
визначається вiдповiдно до штатного розкладу. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента
не має.
Загальний стаж роботи: 27 рокiв.
Перелiк попереднiх посад, протягом останнiх п'яти рокiв: Голова
Спостережної ради АТ "ТАСКОМБАНК", код ЄДРПОУ 09806443,
мiсцезнаходження 01032, м.Київ, вул.Симона Петлюри, буд.30.
Згоди на розкриття розмiру виплаченої винагороди не отримано.

1. Посада

Директор Департаменту фiнансового монiторингу та внутрiшнього
контролю, Член Правлiння

2.Прізвище, ім’я, по
батькові фізичної особи або
повне найменування
юридичної особи
3. Ідентифікаційний код
юридичної особи

Король Олександра Борисiвна

0

4. Рік народження

1973

5. Освіта

вища

6. Стаж роботи (років)

29

7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав

Директор Департаменту фiнансового монiторингу та внутрiшнього
контролю АТ «ТАСКОМБАНК», директор Департаменту
фiнансового монiторингу i валютного контролю ПАТ «ЮНЕКС
БАНК», радник Голови Правлiння ПАТ «ЮНЕКС БАНК»,
начальник управлiння фiнансового монiторингу ПАТ «КБ
«ФIНАНСОВИЙ ПАРТНЕР»

8. Опис

Призначено на вказану посаду рiшенням Спостережної Ради АТ
"ТАСКОМБАНК" (протокол вiд 10.04.2018 року). Повноваження та
обов'язки посадової особи визначенi Положенням про Правлiння та
посадовою iнструкцiєю. Винагорода емiтентом визначається
вiдповiдно до штатного розкладу. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Загальний стаж роботи (рокiв) – 29 рокiв.
Попереднi посади: Директор Департаменту фiнансового
монiторингу та внутрiшнього контролю АТ «ТАСКОМБАНК»,
директор Департаменту фiнансового монiторингу i валютного
контролю ПАТ «ЮНЕКС БАНК», радник Голови Правлiння ПАТ
«ЮНЕКС БАНК», начальник управлiння фiнансового монiторингу
ПАТ «КБ «ФIНАНСОВИЙ ПАРТНЕР»

VI. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
Види зобов'язань
Кредити банку

Дата
виникнення

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

Дата
погашення

X

5007

X

X

0

01.07.2018

0

0

30.09.2018

Зобов'язання за цінними паперами

X

260974

X

X

за облігаціями (за кожним власним
випуском):

X

148103

X

X

непогашена частина боргу за
облiгацiями серiї Е

01.08.2014

58648

17

08.08.2019

непогашена частина боргу за
облiгацiями серiї F

04.08.2017

89455

17

10.05.2022

за іпотечними цінними паперами
(за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (усього)

X

0

X

X

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

X

112871

X

X

01.07.2018

0

0

30.09.2018

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

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

0

X

X

Фінансова допомога на зворотній
основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання та забезпечення

X

14596122

X

X

Усього зобов'язань та забезпечень

X

14862103

X

X

у тому числі:

у тому числі:

0

Опис:

Борговi цiннi папери, емiтованi банком Облiгацiї, випущенi на внутрiшньому
ринку 30.09.2018 - 148 103 тис.грн. та Депозитнi сертифiкати – 112 871 тис. грн.

VII. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента
Номер
Дата
свідоцтва про
реєстрації
реєстрацію
випуску
випуску

Найменування
органу, що
зареєстрував
випуск

Міжнародний
ідентифікаційний
номер

Тип цінного
паперу

Форма існування
та форма
випуску

Номінальна
вартість
акцій (грн.)

Кількість
акцій
(штук)

Загальна
номінальна
вартість
(грн.)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

14.09.2017

95/1/2017

НКЦПФР

UA0801121007

Акція проста
бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні

70

10471430

733000100

100

Опис

Торгiвля акцiями здiйснюється на внутрiшньому ринку.

2. Інформація про облігації емітента
Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва про
реєстрацію
випуску

Найменування
органу, що
зареєстрував
випуск

Облігації
(відсоткові,
цільові,
дисконтні)

Номінальна
вартість (грн.)

Кількість у
випуску
(штук)

1

2

3

4

5

01.08.2014

Опис

04.08.2017

Опис

114/2/2014

НКЦПФР

відсоткові

1000

Сума виплаченого
Термін виплати процентного доходу
процентів
за звітний період
(грн.)

Форма існування
та форма випуску

Загальна
номінальна
вартість (грн.)

Процентна
ставка (у
відсотках)

Дата
погашення
облігацій

6

7

8

9

10

11

12

100000

Бездокументарні
іменні

100000000

17

Щоквартально

95257.32

04.08.2019

Торгiвля облiгацiями здiйснюється на внутрвшньому ринку. Мета емiсiї облiгацiй Кошти залученi вiд розмiщення облiгацiй серiї Е використовуватимуться за такими напрямами: - на проведення
кредитних операцiй для юридичних та фiзичних осiб – 90% вiд фактично залучених коштiв; - на проведення операцiй з цiнними паперами – 10% вiд фактично залучених коштiв. Виплата доходу за
облiгацiями та погашення облiгацiй вiдбуватиметься за рахунок доходу вiд дiяльностi емiтента, що залишиться в його розпорядженнi пiсля розрахункiв з бюджетом i сплати iнших обов’язкових
платежiв. Емiтент зобов’язується не використовувати кошти, залученi вiд розмiщення облiгацiй, для формування та поповнення статутного капiталу, а також для покриття збиткiв вiд господарської
дiяльностi. Порядок розмiщення облiгацiй Укладання договорiв з першими власниками (продаж) облiгацiй проводиться емiтентом самостiйно на бiржi ПАТ «ФОНДОВА БIРЖА ПФТС» за адресою:
Україна, 01601, м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42/44 (6 поверх); тел.: +38 (044) 277-50-00. Дата початку укладання договорiв з першими власниками облiгацiй – 22.08.2014 року. Дата закiнчення
укладання договорiв з першими власниками облiгацiй – 14.05.2015 року. Результати укладання договорiв з першими власниками облiгацiй, результати розмiщення облiгацiй та звiт про результати
розмiщення облiгацiй затверджується рiшенням Спостережної Ради емiтента. Б) Можливiсть дострокового закiнчення укладання договорiв з першими власниками облiгацiй У разi, якщо на
запланований обсяг облiгацiй будуть укладенi договори з першими власниками облiгацiй та проведена повна оплата їх вартостi до настання термiну закiнчення укладання договорiв з першими
власниками облiгацiй, Спостережна Рада емiтента може прийняти рiшення про дострокове закiнчення укладання договорiв з першими власниками облiгацiй. В) Публiчне розмiщення облiгацiй буде
проводитись емiтентом самостiйно через органiзатора торгiвлi Публiчне акцiонерне товариство «ФОНДОВА БIРЖА ПФТС»: зареєстрована Печерською районною у м. Києвi адмiнiстрацiєю
03.11.2008р., Код ЄДРПОУ 21672206; адреса: Україна, 01601, м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42/44 (6 поверх); тел.: +38 (044) 277-50-00; лiцензiя на здiйснення професiйної дiяльностi на ринку цiнних
паперiв — дiяльностi з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку серiї АД №034421, видана Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, дата видачi 11.06.2012 р, строк дiї з 05.03.2009
по 05.03.2019 року. Розмiщення облiгацiй здiйснюється у вiдповiдностi до Правил ПАТ «ФОНДОВА БIРЖА ПФТС». Облiгацiї iменнi процентнi серiї Е, бездокументарної форми iснування, переведенi з
14 червня 2017 року з категорiї позалiстингових цiнних паперiв до 2 рiвня лiстингу Бiржового реєстру ПАТ «Фондова бiржа ПФТС».
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Торгiвля облiгацiями здiйснюється на внутрвшньому ринку. Мета емiсiї облiгацiй Кошти залученi вiд розмiщення облiгацiй серiї F використовуватимуться за такими напрямами: на проведення
кредитних операцiй для юридичних та фiзичних осiб – 90% вiд фактично залучених коштiв; на проведення операцiй з цiнними паперами – 10% вiд фактично залучених коштiв. Виплата доходу за
облiгацiями та погашення облiгацiй вiдбуватиметься за рахунок доходу, отриманого в результатi господарської дiяльностi емiтента, що залишиться в його розпорядженнi пiсля розрахункiв з бюджетом i
сплати iнших обов’язкових платежiв. Емiтент зобов’язується не використовувати кошти, отриманi при публiчному розмiщеннi облiгацiй в рахунок їх оплати, для формування i поповнення статутного
капiталу Емiтента, а також на покриття збиткiв вiд господарської дiяльностi шляхом зарахування доходу вiд продажу облiгацiй як результату поточної господарської дiяльностi. Порядок розмiщення
облiгацiй: А) адреси мiсць, дати початку та закiнчення укладання договорiв з першими власниками облiгацiй. Укладання договорiв з першими власниками (продаж) облiгацiй проводиться Емiтентом
самостiйно, на бiржi ПАТ «ФОНДОВА БIРЖА ПФТС» вiдповiдно до правил та регламенту зазначеної бiржi за адресою: Україна, 01601, м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42/44 (6 поверх); тел.: +38 (044)
277-50-00.
Дата початку укладання договорiв з першими власниками облiгацiй – 15.08.2017 року. Дата закiнчення укладання договорiв з першими власниками облiгацiй – 13.08.2018 року.
В разi дострокового закiнчення укладання договорiв з першими власниками облiгацiй, якщо на запланований обсяг облiгацiй достроково укладено договори з першими власниками облiгацiй та
проведена повна оплата їх вартостi, до настання термiну закiнчення укладання договорiв з першими власниками Спостережною Радою Емiтента приймається рiшення про дострокове закiнчення
укладання договорiв з першими власниками.
Пiсля прийняття рiшення про дострокове закiнчення укладання договорiв з першими власниками, Спостережною Радою Емiтента приймається рiшення про затвердження результатiв укладання
договорiв з першими власниками облiгацiй, про затвердження результатiв публiчного розмiщення облiгацiй та затверджується звiт про результати публiчного розмiщення облiгацiй.
Рiшення про дострокове закiнчення укладання договорiв з першими власниками, про затвердження результатiв укладання договорiв з першими власниками облiгацiй, затвердження результатiв
розмiщення облiгацiй приймається Спостережною Радою Емiтента. Звiт про результати розмiщення облiгацiй затверджується Спостережною Радою Емiтента.
Б) Можливiсть дострокового закiнчення укладання договорiв з першими власниками облiгацiй
У разi, якщо на запланований обсяг облiгацiй будуть достроково укладенi договори з першими власниками облiгацiй та проведена повна оплата їх вартостi до настання термiну закiнчення укладання
договорiв з першими власниками облiгацiй, Спостережною Радою Емiтента може бути прийнято рiшення про дострокове закiнчення укладання договорiв з першими власниками облiгацiй.
В) Вiдкрите (публiчне) розмiщення облiгацiй буде проводитись емiтентом самостiйно через органiзатора торгiвлi ПАТ «Фондова бiржа «ПФТС»: зареєстрована Печерською районною у м. Києвi
адмiнiстрацiєю 03.11.2008р., Код ЄДРПОУ 21672206; адреса: Україна, 01601, м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42/44 (6 поверх); тел.: +38 (044) 277-50-00; лiцензiя на здiйснення професiйної дiяльностi на
ринку цiнних паперiв — дiяльностi з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку серiї АВ № 390872, видана на пiдставi рiшення Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 05.03.2009р.
Розмiщення облiгацiй здiйснюється у вiдповiдностi до Правил ПАТ «Фондова бiржа «ПФТС».
Г) Вiдкрите (публiчне) розмiщення облiгацiй буде проводитись емiтентом самостiйно без залучення андерайтера на бiржi ПАТ «Фондова бiржа «ПФТС».

Розмiщення облiгацiй здiйснюється у вiдповiдностi до Правил ПАТ «ФОНДОВА БIРЖА ПФТС». Облiгацiї iменнi процентнi серiї F, бездокументарної форми iснування, переведенi з 08 лютого 2018
року з категорiї позалiстингових цiнних паперiв до 2 рiвня лiстингу Бiржового реєстру ПАТ «Фондова бiржа ПФТС».

VIII. Відомості щодо участі емітента у юридичних особах
1. Найменування

0

2. Організаційно-правова форма
3. Ідентифікаційний код юридичної особи

00000000

4. Місцезнаходження

д/в

5. Опис

д/в

XІІ. 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

Кількість
голосуючих
Кількість Загальна
Загальна
Міжнародний
акцій, права
акцій у номінальна кількість
ідентифікаційний
голосу за
випуску
вартість голосуючих
номер
якими
(шт.)
(грн)
акцій (шт.)
обмежено
(шт.)

Кількість
голосуючих
акцій, права
голосу за
якими за
результатами
обмеження
таких прав
передано
іншій особі
(шт.)
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XV. Проміжний звіт керівництва
ПРОМIЖНИЙ ЗВIТ КЕРIВНИЦТВА
АТ «ТАСКОМБАНК»
ЗА III КВАРТАЛ 2018 РОКУ
1. Вказiвки на важливi подiї, якi вiдбулися упродовж звiтного перiоду, та їх вплив на промiжну
фiнансову звiтнiсть:
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТАСКОМБАНК» (надалi ? АТ «ТАСКОМБАНК» або
«Банк») є акцiонерним банком, зареєстрованим в Українi, створеним у вiдповiдностi до чинного
законодавства України та вимог Нацiонального банку України. Основна дiяльнiсть Банку включає
здiйснення комерцiйних та роздрiбних банкiвських операцiй на територiї України. Банк здiйснює
дiяльнiсть на пiдставi банкiвської лiцензiї НБУ № 84 вiд 25 жовтня 2011 року, Генеральної лiцензiї
на здiйснення валютних операцiй № 84-3 вiд 11 серпня 2014 року та Додатку до Генеральної
лiцензiї на здiйснення валютних операцiй № 84-3 вiд 11 серпня 2014 року.
АТ «ТАСКОМБАНК» ? унiверсальний комерцiйний банк, який надає повний спектр фiнансових
послуг як корпоративним, так i приватним клiєнтам. Стратегiчним напрямком розвитку для Банку
є комплексна робота з корпоративними та приватними клiєнтами. Надаючи повний спектр
фiнансових послуг, банк гармонiйно поєднує iндивiдуальний пiдхiд, технологiчнiсть i зручнiсть
користування банкiвськими продуктами. Працюючи на засадах тривалого партнерства, Банк
допомагає своїм клiєнтам знаходити оптимальнi рiшення для досягнення стабiльного фiнансового
успiху та зростання їх добробуту.
Протягом III кварталу 2018 року Банк активно розвивався, що знайшло своє вiдображення у його
фiнансовiй звiтностi, а саме: грошовi кошти та їх еквiваленти зросли з 888 957 тис.грн. до 3 045
169 тис.грн. (+242,56%), кредити та заборгованiсть клiєнтiв зросли з 10 401 772 тис.грн. до 11 058
263 тис.грн. (+6,31%), кошти клiєнтiв зросли з 10 850 334 тис.грн. до 13 280 197 тис.грн.
(+22,39%), власний капiтал зрiс з 933 958 тис.грн. до 1 198 575 тис.грн. (+28,33%), процентнi
доходи зросли з 1 369 219 тис.грн. до 1 604 570 тис.грн. (+17,19%).
Активна бiзнес позицiя АТ «ТАСКОМБАНК» на ринку знайшла своє вiдображення у наступних
важливих подiях:
Нацiональний банк України надав дозвiл щодо реорганiзацiї шляхом приєднання ПАТ «ВiЕс
Банк» до АТ «ТАСКОМБАНК» за спрощеною процедурою, передбаченою статтею 1 Закону
України «Про спрощення процедур реорганiзацiї та капiталiзацiї банкiв».
Приєднання вiдбуватиметься згiдно з Планом реорганiзацiї та Договором про приєднання ПАТ
«ВiЕс Банк» до АТ «ТАСКОМБАНК», якi затвердженi Загальними зборами акцiонерiв кожного з
банкiв.
Внаслiдок реорганiзацiї АТ «ТАСКОМБАНК» стане правонаступником усiх прав та обов’язкiв
ПАТ «ВiЕс Банк» згiдно з вимогами законодавства.
10 липня 2018 року у Мiнiстерствi фiнансiв України вiдбулося чергове засiдання конкурсної
комiсiї з визначення уповноважених банкiв, через якi має здiйснюватися виплата пенсiй, грошової
допомоги та заробiтної плати працiвникам бюджетних установ.
За результатами розгляду конкурсної документацiї претендентiв, конкурсною комiсiєю прийнято
рiшення про визнання АТ «ТАСКОМБАНК» уповноваженим банком-переможцем конкурсу.
Загалом список уповноважених банкiв було розширено ще на 9 фiнансових установ.
31 липня 2018 року Незалежне рейтингове агентство «Кредит-Рейтинг» оголосило результати
перегляду рейтингiв надiйностi банкiвських вкладiв (депозитiв), що були присвоєнi українським
банкам. АТ «ТАСКОМБАНК» пiдтвердив найвищий рейтинг надiйностi банкiвських вкладiв
(депозитiв) на рiвнi «5». Серед публiчних рейтингiв на сьогоднi оцiнку 5 мають лише 7
банкiвських установ
В березнi цього року РА «Кредит-Рейтинг» пiдвищив кредитний рейтинг АТ «ТАСКОМБАНК» до
рiвня uaААА з прогнозом Стабiльний.
З 7 серпня «Мiнфiн» запускає рейтинг банкiв — «Народний». Його формують клiєнти фiнансових

установ, оцiнюючи якiсть послуг банкiв, а не банкiри чи експерти ринку. Нинi до трiйки кращих
Народного рейтингу увiйшов ТАСКОМБАНК, посiвши другу позицiю.
Рейтинг побудовано на базi вiдгукiв читачiв «Мiнфiну», якi впродовж тривалого часу збирає
портал. Разом з вiдгуком користувачi оцiнюють банк за п’ятибальною шкалою. Саме на основi цих
оцiнок i розраховується рейтинг. Варто пiдкреслити, що найбiльшу вагу в рейтингу мають свiжi
вiдгуки. А також не враховуються думки, що не мають стосунку до якостi обслуговування чи
банкiвських послуг. Так, наприклад, скарги на високi кредитнi ставки не впливатимуть на
рейтинги фiнансових установ.
На сьогоднi в рейтингу беруть участь банки, в яких є 100 й бiльше пiдтверджених вiдгукiв. На
момент запуску проекту таких налiчувалося 20.
10 вересня 2018 року Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» (Україна) пiдбило пiдсумки
«Рейтингу надiйностi (привабливостi) банкiвських депозитiв». Свої позицiї в ТОП-3 рейтингу
пiдтвердив ТАСКОМБАНК.
Вже другий рiк поспiль ТАСКОМБАНК — банк з українським капiталом — залишається у числi
банкiв з найбiльш надiйними депозитами. Перше пiврiччя 2018 року ТАСКОМБАНК завершив з
чистим прибутком 203,193 млн грн. За той же перiод чистий процентний дохiд банку склав
516,624 млн грн, а чистий комiсiйний дохiд банку — 147,048 млн грн. За перше пiврiччя 2018 року
власний капiтал ТАСКОМБАНКУ вирiс майже на 21%, а доля NPL в кредитному портфелi банку
склала 19,81% при середньому показниковi на ринку 29,04%. Прибуткова робота
ТАСКОМБАНКУ на тлi хорошої якостi активiв та генерацiї ним ключових статей доходiв
дозволяє вивести банк на ТОПовi позицiї з надiйностi депозитiв. Враховуючи, що ТАСКОМБАНК
знаходиться в процесi злиття з ВiЕс Банком, його ринкова доля й роль у нацiональнiй банкiвськiй
системi, за оцiнками агентства, буде зростати.
АТ «ТАСКОМБАНК» посiв друге мiсце в номiнацiї «Сервiс» рейтингу «Кращий банк для МСБ»,
що був опублiкований журналом «Бiзнес».
Редакцiя журналу «Бiзнес» провела дослiдження ринку фiнансування та обслуговування сегмента
МСБ, визначивши лiдерiв у чотирьох номiнацiях. ТАСКОМБАНК, на базi якого створено перший
в Українi онлайн-банк для малого та середнього бiзнесу «ТАС24 Бiзнес», визнано експертами
одним з кращих у номiнацiї «Сервiс».
До уваги бралися такi показники банкiвських установ, як портфель кредитiв МСБ та його динамiка
за 6 мiсяцiв 2018 року, кiлькiсть клiєнтiв МСБ, частка обсягу кредитування МСБ у загальному
обсязi виданих бiзнесу кредитiв. Також такi фактори як наявнiсть у банку окремого пiдроздiлу з
розвитку напрямку МСБ, наявнiсть спецiальних пропозицiй та сервiсiв для пiдприємцiв, цiнова
полiтика банкiв на ринку МСБ тощо.
ТАС24 Бiзнес став партнером Програми пiдтримки малого та середнього бiзнесу в рамках
iнiцiативи Digital Business Ukraine вiд Weblium та TemplateMonster.
Починаючи з вересня 2018 року, клiєнти ТАС24 Бiзнес зможуть отримати сайт для свого бiзнесу,
створений професiйною студiєю Weblium безкоштовно, за умови оформлення рiчної пiдписки.
Мета iнiцiативи – допомогти пiдприємцям створити власне онлайн-представництво легко та без
зайвих витрат протягом 5 днiв. Це дозволить бiзнесу розвиватись швидше, отримувати замовлення
онлайн та спiлкуватись з клiєнтами у зручному для них форматi.
В онлайн-банкiнгу кожен клiєнт має доступ до Бiзнес-каталогу, партнерської платформи, де
представленi сучаснi сервiси для пiдприємництва – облiковi системи, IP-телефонiя, еквайринг,
хмарнi каси тощо. Бiзнес-каталог збирає актуальнi рiшення та кориснi утилiти для оптимiзацiї
робочих процесiв.
Рейтингове агентство «Стандарт Рейтинг» опублiкувало дослiдження ринку депозитiв для
населення та назвало кращi вклади у кiлькох номiнацiях.
Збираючи данi про депозити й процентнi ставки з 2012 року, в вереснi 2018 року Рейтингове
агентство «Стандарт-Рейтинг» прийняло рiшення опублiкувати свою оцiнку депозитних програм
банкiв та впровадити кiлька номiнацiй у рiзних категорiях вкладiв:
• кращий «Класичний депозит»;
• краща «Депозитна пропозицiя вересня 2018 року»;
• кращий «Накопичувальний депозит»;

• кращий продукт в номiнацiї «Мобiльнi заощадження».
У номiнацiї «Класичний депозит» кращою з iснуючих, у вереснi 2018 року була визнана депозитна
програма ТАСКОМБАНКу — депозит «Стабiльний».
Група ТАС має намiри продовжувати активнi iнвестицiї в фiнансовий сектор, розвивати
iнновацiйнi технологiї та нарощувати кредитування корпоративного сектору.
Група ТАС, частиною якої є ТАСКОМБАНК, активно фiнансує реальний сектор економiки,
пiдтримуючи українських пiдприємцiв, покращуючи iнвестицiйний клiмат та створюючи робочi
мiсця.
Група ТАС планує продовжувати активнi iнвестицiї в фiнансовий сектор. Процес об’єднання ВiЕс
Банку з ТАСКОМБАНКОМ практично завершено. Вже з 16 жовтня клiєнти ВiЕс Банку будуть
обслуговуватися в ТАСКОМБАНКУ й користуватися перевагами спiвпрацi з компанiями Групи
ТАС.
Успiшно розвивається i новий онлайн-банк для бiзнесу «ТАС24 Бiзнес». Фiнансова платформа,
створена на базi ТАСКОМБАНКУ, досить швидко набирає популярностi: вже за один день
вiдкривається стiльки рахункiв, скiльки вiдкривалося за мiсяць минулого року. За результатами
останнiх дослiджень компанiї SМЕ Banking, за функцiональнiстю онлайн-систем для бiзнесу
«ТАС24 Бiзнес» вже посiв 1-е мiсце як мобiльний додаток i 2-е мiсце в веб-версiї.
Серед очiкуваних новинок вiд ТАСКОМБАНКУ — онлайн-додаток для роздрiбних клiєнтiв
«TAS2U», в якому поєднано сервiси, що пропонують IT-компанiї з класичним iнтернет-банкiнгом.
Основною вiдмiннiстю додатка стала можливiсть додавати картки, емiтованi будь-яким
українським банком. Таким чином, додаток «TAS2U» вийшов за рамки звичного iнтернетбанкiнгу. За своєю суттю, це цифровий гаманець для всiх карток та онлайн-банкiнг в однiй
кишенi. Вже найближчим часом на ринок вийде третiй релiз сервiсу з основним пакетом послуг.
Також, група ТАС має намiр розвивати онлайн-страхування та iншi не менш цiкавi проекти.
ТАСКОМБАНК завжди гнучко реагує на ринковi змiни й знаходить iндивiдуальнi рiшення для
фiнансування бiзнесу.
2. Опис основних ризикiв та невизначеностей
Банк здiйснює свою дiяльнiсть в Українi. Попри те, що економiка України вважається ринковою,
вона продовжує демонструвати певнi особливостi, властивi економiцi, що розвивається. Такi
особливостi характеризуються, але не обмежуються, низьким рiвнем лiквiдностi на ринках
капiталу, високою iнфляцiєю та значним дефiцитом балансу державних фiнансiв та зовнiшньої
торгiвлi.
На тлi значного погiршення у 2014 – 2017 роках поточна полiтична та економiчна ситуацiя в
Українi залишалася нестабiльною. Уряд України продовжував здiйснювати комплексну програму
структурної реформи, спрямовану на усунення iснуючих диспропорцiй в економiцi, державних
фiнансах та управлiннi, боротьбу з корупцiєю, реформування судової системи тощо з кiнцевою
метою забезпечити умови для вiдновлення економiки в країнi.
Керiвництво Банку стежить за станом розвитку поточної ситуацiї i вживає заходiв, за необхiдностi,
для мiнiмiзацiї будь-яких негативних наслiдкiв наскiльки це можливо. Негативний розвиток подiй
у полiтичнiй ситуацiї, макроекономiчних умовах та/або умовах зовнiшньої торгiвлi є можливим i
може негативно впливати на фiнансовий стан та результати дiяльностi Банку у майбутньому у
такий спосiб, що наразi не може бути визначений.
У вереснi 2018 року свiтова цiнова кон’юнктура для українських експортерiв погiршилася
внаслiдок зниження на окремих регiональних ринках цiн на сталь, зерновi та соняшникову олiю.
Водночас суттєво зросли цiни на нафту через звуження пропозицiї. На свiтових фiнансових ринках
iнвестори зайняли вiдносно вичiкувальну позицiю щодо активiв країн, ринки яких розвиваються.
Попри посилення торговельних воєн, iнтерес iнвесторiв пiдтримали сприятливi макроекономiчнi
данi. На тлi знецiнення долара США це призвело до змiцнення бiльшостi валют країн, ринки яких
розвиваються.
На валютному ринку України ситуацiя впродовж вересня також стабiлiзувалася, у тому числi
завдяки послабленню попиту, передусiм ажiотажного, на iноземну валюту. Зокрема на
готiвковому ринку вiдновився чистий продаж iноземної валюти населенням. НБУ зберiгав свою

присутнiсть на мiжбанкiвському валютному ринку з метою послаблення волатильностi обмiнного
курсу, яка втiм була iстотно меншою, нiж у серпнi, а операцiї проводилися як з продажу, так i з
купiвлi iноземної валюти.
Споживча iнфляцiя в серпнi незначно прискорилася (до 9.0% р/р), незважаючи на послаблення
тиску з боку цiн на продукти харчування завдяки розширенню пропозицiї як вiтчизняних, так i
iмпортованих продуктiв. Також на тлi сприятливої ситуацiї на валютному ринку в першому
пiврiччi зростання цiн на непродовольчi товари залишалося стриманим. Утiм фундаментальний
iнфляцiйний тиск залишався високим на тлi стiйкого споживчого попиту – базова iнфляцiя
незначно уповiльнилася (до 8.7% р/р). Крiм того, швидше зростання цiн на паливо та прискорення
зростання заробiтних плат (до 26.2% р/р та 15.7% р/р у номiнальному та реальному вимiрах)
стимулювали пiдвищення адмiнiстративно-регульованих цiн.
З огляду на збереження високого фундаментального тиску та зростання ризикiв для зниження
iнфляцiї до середньострокової цiлi, у тому числi з боку зовнiшнього середовища, на останньому
засiданнi з питань монетарної полiтики Правлiння НБУ прийняло рiшення пiдвищити з 07 вересня
2018 року облiкову ставку на 50 б. п. – до 18.0% рiчних. На пiдвищення облiкової ставки
вiдреагували процентнi ставки за гривневими мiжбанкiвськими кредитами та дохiднiсть ОВДП.
Трансмiсiя вiд попереднiх пiдвищень облiкової ставки та звуження лiквiдностi банкiвської
системи зумовили незначне зростання роздрiбних гривневих процентних ставок банкiв у серпнi.
У серпнi кумулятивне з початку року зростання IВБГ уповiльнилося до 3.0% р/р. Ремонтнi роботи
на окремих пiдприємствах призвели до послаблення темпiв росту в металургiї та стали однiєю з
причин зниження обсягiв виробництва електроенергiї (передусiм за рахунок ТЕС). Додатковим
чинником погiршення показникiв як у промисловостi, так i iнших видах дiяльностi (оптовiй
торгiвлi та вантажооборотi) залишалася напружена ситуацiя в Азовському морi. Натомiсть швидшi
темпи жнив цього року та вища врожайнiсть пiзнiх культур зумовили зростання iндексу
сiльськогосподарського виробництва. Високими темпами тривало зростання роздрiбної торгiвлi та
пасажирообороту, а також неенергетичного iмпорту (зокрема автомобiлiв, одягу та взуття,
окремих продовольчих товарiв тощо). Це свiдчило про стiйкий споживчий попит, пiдтримуваний
значними темпами зростання реальної заробiтної плати.
Сприятливi показники рослинництва пiдтримали зростання експорту товарiв у серпнi, яке однак
уповiльнилося порiвняно з липнем через зниження фiзичних обсягiв експорту чорних металiв.
Водночас зростання iмпорту товарiв також сповiльнилося через суттєве зниження фiзичних
обсягiв iмпорту вугiлля та нафтопродуктiв. У результатi бiльш iстотного уповiльнення iмпорту
порiвняно з експортом дефiцит поточного рахунку звузився порiвняно з липнем (до 0.6 млрд дол.).
Цей дефiцит був компенсований чистими надходженнями за фiнансовим рахунком (0.6 млрд дол.),
що сформувалися завдяки розмiщенню дисконтних ОЗДП. Однак через виплати перед МВФ
мiжнароднi резерви скоротилися до 17.2 млрд дол. станом на кiнець серпня, або 2.9 мiсяця iмпорту
майбутнього перiоду.

ХVІ. Твердження щодо проміжної інформації
Наскiльки це вiдомо посадовим особам АТ «ТАСКОМБАНК», якi здiйснюють управлiнськi
функцiї, промiжна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена (вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського
облiку, згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть", згiдно з
вимогами Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ), вимогами Нацiонального банку
України щодо складання та оприлюднення фiнансової звiтностi банками України, мiстить
достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки
та збитки емiтента, промiжний звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання
iнформацiї вiдповiдно до частини четвертої статтi 40 1 Закону України "Про цiннi папери та
фондовий ринок".

Проміжний скорочений звіт
про фінансовий стан (Баланс)
на 30.10.2018 (число, місяць, рік)

Найменування статті

Примітки

Звітний період

Попередній
період

1

2

3

4

3045169

888957

Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку
України

0

0

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

0

0

126005

84202

11058263

10401772

Цінні папери в портфелі банку на продаж

474570

585384

Цінні папери в портфелі банку до погашення

100148

920945

0

0

10617

29401

Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на
прибуток

220

0

Відстрочений податковий актив

7535

4563

0

0

Основні засоби та нематеріальні активи

507873

411783

Інші фінансові активи

515268

458354

Інші активи

56202

43214

Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи
вибуття

158808

13944

0

0

16060678

13842519

530236

286666

13280197

10850334

0

0

260974

687780

Інші залучені кошти

0

81995

Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток

0

20229

Відстрочені податкові зобов'язання

0

0

3418

2065

367372

439037

АКТИВИ
Грошові кошти та їх еквіваленти

Кошти в інших банках
Кредити та заборгованість клієнтів

Інвестиції в асоційовані/асоційовані та дочірні компанії
Інвестиційна нерухомість

Гудвіл

Активи – опис додаткових статей статей та вміст їх показників
Активи – усього за додатковими статтями
Усього активів:
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Кошти банків
Кошти клієнтів
Фінансові зобов'язання, що обліковуються за справедливою
вартістю через прибуток або збиток
Боргові цінні папери, емітовані банком

Резерви за зобов’язаннями
Інші фінансові зобов’язання

Інші зобов'язання

77679

61849

Субординований борг

342227

478606

0

0

0

0

14862103

12908561

733000

608000

Емісійні різниці

11

11

Незареєстрований статутний капітал

0

125000

Інший додатковий капітал

0

0

Резервні та інші фонди банку

14063

6421

Резерви переоцінки

13841

21305

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

437660

173221

Власний капітал – усього за додатковими статтями

0

0

Неконтрольована частка

0

0

Усього власного капіталу

1198575

933958

Усього зобов'язань та власного капіталу

16060678

13842519

Зобов'язання групи вибуття
Зобов’язання – опис додаткових статей статей та вміст їх
показників
Зобов’язання – усього за додатковими статтями
Усього зобов'язань:
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
Статутний капітал

Власний капітал – опис додаткових статей статей та вміст їх
показників

Примiтки поданi в окремiй статтi "Примiтки до фiнансової звiтностi банку".
Затверджено до випуску та підписано
30.10.2018

року

Голова правління

Тiгiпко Сергiй Леонiдович
(підпис, ініціали, прізвище)

Герасимчук I.Л., 0443932560
(прізвище виконавця, номер телефону)

Головний бухгалтер Кухарчук Анатолiй Вiкторович
(підпис, ініціали, прізвище)

Проміжний скорочений звіт
про прибутки і збитки та інший сукупний дохід
(Звіт про фінансові результати)
за 3 квартал 2018 року

Найменування статті

Примітки

Звітний період

Попередній
період

1

2

3

4

Процентні доходи

1604570

1369219

Процентні витрати

-829064

-663055

Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати)

775506

706164

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

-96428

-376344

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

679078

329820

Комісійні доходи

396785

207687

Комісійні витрати

-167177

-68967

49202

40882

Результат від операцій з хеджування справедливої вартості

0

0

Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на
продаж

67

19

Результат від операцій з іноземною валютою

20872

11952

Результат від переоцінки іноземної валюти

-1930

1982

Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості

0

0

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

0

0

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

0

0

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

1264

-170

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

2056

0

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

0

0

Чисте (збільшення) зменшення резервів за зобов'язаннями

-1197

-1687

Інші операційні доходи

37409

69143

-681943

-532506

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

Адміністративні та інші операційні витрати

Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній

0

0

0

0

0

0

Прибуток/(збиток) до оподаткування

334486

58155

Витрати на податок на прибуток

-59824

-15665

Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває

0

0

Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування

0

0

274662

42490

Переоцінка основних засобів та нематеріальних активів

0

0

Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії

0

0

0

0

Додаткові статті (сукупні витрати) – усього за додатковими
статтями

0

0

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

0

0

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

0

0

-9109

4517

Результат переоцінки за операціями з хеджування грошових
потоків

0

0

Накопичені курсові різниці від перерахунку у валюту
подання звітності

0

0

Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії

0

0

0

0

Додаткові статті (доходи) – опис статей та вміст показників
Додаткові статті (доходи) – усього за додатковими статтями
Додаткові статті (витрати) – опис статей та вміст показників
Додаткові статті (витрати) – усього за додатковими статтями

Прибуток/(збиток) за рік
ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД:
СТАТТІ, ЩО НЕ БУДУТЬ РЕКЛАСИФІКОВАНІ В ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК

Додаткові статті (сукупні доходи) – опис статей та вміст
показників
Додаткові статті (сукупні доходи) – усього за додатковими
статтями
Додаткові статті (сукупні витрати) – опис статей та вміст
показників

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

Додаткові статті (сукупні доходи) – опис статей та вміст
показників
Додаткові статті (сукупні доходи) – усього за додатковими
статтями
Додаткові статті (сукупні витрати) – опис статей та вміст
показників

Додаткові статті (сукупні витрати) – усього за додатковими
статтями

0

0

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

1645

0

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

0

0

Інший сукупний дохід після оподаткування

0

0

267198

47007

31.62

7.45

0

0

31.62

7.45

0

0

чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію

31.62

7.45

скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту
акцію

31.62

7.45

чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію

0

0

скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту
акцію

0

0

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

31.62

7.45

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

31.62

7.45

Усього сукупного доходу за рік
Прибуток (збиток), що належить:
власникам банку
неконтрольованій частці
Усього сукупного доходу, що належить:
власникам банку
неконтрольованій частці
Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває:

Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої діяльності:

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

Примiтки поданi в окремiй статтi "Примiтки до фiнансової звiтностi банку".
Затверджено до випуску та
підписано
31.10.2018

року

Голова правління

Тiгiпко Сергiй Леонiдович
(підпис, ініціали, прізвище)

Герасимчук I.Л., 0443932560
(прізвище виконавця, номер телефону)

Головний
бухгалтер

Кухарчук Анатолiй
Вiкторович
(підпис, ініціали, прізвище)

Проміжний скорочений звіт
про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал)
за 3 квартал 2018 року
Належить власникам материнської компанії
емісійні
Найменуван Примі статутни різниці та
ня статті
тки
й
інший
капітал додаткови
й капітал

Некон
Усього
троль
незареєстр
нерозпод
власног
резервн
резерви
додат
ований
ілений
усьог ована
о
і та інші переоцінк
кові
частк
статутний
прибуто
о
капіталу
фонди
и
статті
а
капітал
к

3

4

5

6

7

8

Х

9

10

11

Залишок на
кінець
періоду, що
передує
попередньо
му періоду
(до
перерахунку
)

308000

11

300000

6106

17588

20675

0

0

0

652380

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

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Скориговани
й залишок на
початок
попередньог
о періоду

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

прибуток/(зб
иток) за рік

0

0

0

0

0

42490

0

0

0

42490

інший
сукупний
дохід

0

0

0

315

4517

-315

0

0

0

4517

Амортизація
резерву
переоцінки
основних
засобів або
реалізований

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

2

Усього
сукупного
доходу:

результат
Розподіл
прибутку до
резервних та
інших
фондів

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Незареєстров
аний
статутний
капітал

300000

0

-175000

0

0

0

0

0

0

125000

Операції з
акціонерами

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

номінальна
вартість

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

емісійний
дохід

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

купівля

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

продаж

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

анулювання

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Об'єднання
компаній

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Дивіденди

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

608000

11

125000

6421

21305

173221

0

0

0

933958

прибуток/(зб
иток) за рік

0

0

0

0

0

274662

0

0

0

274662

інший
сукупний
дохід

0

0

0

0

-7464

0

0

0

0

-7464

Амортизація
резерву
переоцінки
основних
засобів або
реалізований
результат

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Розподіл

0

0

0

7642

0

-7642

0

0

0

0

Емісія акцій:

Власні акції,
що
викуплені в
акціонерів:

Залишок на
кінець
попередньог
о періоду
Усього
сукупного
доходу:

прибутку до
резервних та
інших
фондів
Незареєстров
аний
статутний
капітал

125000

0

-125000

0

0

0

0

0

0

0

Операції з
акціонерами

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

номінальна
вартість

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

емісійний
дохід

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

купівля

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

продаж

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

анулювання

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Об'єднання
компаній

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Дивіденди

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Додаткові
статті –
усього за
додатковими
статтями

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Залишок на
кінець
звітного
періоду

733000

11

0

14063

13841

437660

0

0

0

1198575

Емісія акцій:

Власні акції,
що
викуплені в
акціонерів:

Додаткові
статті – опис
статей та
вміст
показників

Примiтки поданi в окремiй статтi "Примiтки до фiнансової звiтностi банку".
Затверджено до випуску та
підписано
30.10.2018

року

Голова правління

Тiгiпко Сергiй Леонiдович
(підпис, ініціали, прізвище)

Герасимчук I.Л., 0443932560

Головний

Кухарчук Анатолiй

бухгалтер
(прізвище виконавця, номер телефону)

Вiкторович
(підпис, ініціали, прізвище)

Проміжний скорочений звіт
про рух грошових коштів за прямим методом
за 3 квартал 2018 року

Найменування статті

Примітки

Звітний період

Попередній
період

1

2

3

4

Процентні доходи, що отримані

1624013

1402554

Процентні витрати, що сплачені

-818906

-622491

Комісійні доходи, що отримані

398948

206121

Комісійні витрати, що сплачені

-156563

-68967

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

-399

0

Результат операцій з фінансовими похідними інструментами

49602

40882

Результат операцій з іноземною валютою

20872

11952

Інші отримані операційні доходи

31995

70625

Виплати на утримання персоналу, сплачені

-298255

-177443

Адміністративні та інші операційні витрати, сплачені

-330687

-369611

Податок на прибуток, сплачений

-81599

-7407

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

439021

486215

Зміни в операційних активах та зобов'язаннях

0

0

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

0

0

Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних паперів

0

0

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

0

0

Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках

-41704

-79563

Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгованості
клієнтів

-803802

-4379977

Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів

-56325

-145019

Чисте (збільшення)/зменшення інших активів

-157432

-17932

Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків

243708

-47712

Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів

2387956

3937213

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

-416900

-29676

0

0

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Чисте збільшення/(зменшення) резервів за зобов'язаннями

Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових
зобов'язань

-85696

227819

Чисте збільшення/(зменшення) інших зобов'язань

0

0

1503826

-48632

Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж

-544866

-110932

Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі банку
на продаж

647454

10947

Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення

-22350000

-140000

Надходження від погашення цінних паперів у портфелі
банку до погашення

23170000

0

Придбання дочірніх компаній за вирахуванням отриманих
грошових коштів

0

0

Надходження від реалізації дочірньої компанії за
вирахуванням сплачених грошових коштів

0

0

Придбання асоційованих компаній

0

0

Надходження від реалізації асоційованих компаній

0

0

Придбання інвестиційної нерухомості

0

0

Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості

0

32450

-102126

-53986

Надходження від реалізації основних засобів

0

0

Придбання нематеріальних активів

0

0

Надходження від вибуття нематеріальних активів

0

0

Дивіденди, що отримані

0

0

820462

-261521

Емісія простих акцій

0

125000

Емісія привілейованих акцій

0

0

Інші внески акціонерів, крім емісії акцій

0

0

Викуп власних акцій

0

0

Продаж власних акцій

0

0

Отримання субординованого боргу

0

0

Погашення субординованого боргу

-131522

0

Отримання інших залучених коштів

0

0

Повернення інших залучених коштів

0

0

Додаткові внески в дочірню компанію

0

0

Надходження від продажу частки участі без втрати контролю

0

0

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

Придбання основних засобів

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від
інвестиційної діяльності
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Дивіденди, що виплачені

0

0

Інші виплати акціонерам, крім дивідендів

0

0

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

-131522

125000

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

-41554

3078

Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх
еквівалентів

2156212

-182075

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду

888957

1068059

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду

3045169

885984
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Найменування статті

Примітки

Звітний період

Попередній
період

1

2

3

4

0

0

Знос та амортизація

0

0

Чисте збільшення/(зменшення) резервів під знецінення
активів

0

0

Амортизація дисконту/(премії)

0

0

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

0

0

Результат операцій з фінансовими похідними інструментами

0

0

Результат операцій з іноземною валютою

0

0

(Нараховані доходи)

0

0

Нараховані витрати

0

0

Чистий збиток/(прибуток) від інвестиційної діяльності

0

0

Чистий збиток (прибуток) від фінансової діяльності

0

0

Інший рух коштів, що не є грошовим

0

0

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

0

0

Зміни в операційних активах та зобов'язаннях

0

0

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

0

0

Чисте зменшення (збільшення) торгових цінних паперів

0

0

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

0

0

Чисте зменшення (збільшення) коштів в інших банках

0

0

Чисте зменшення (збільшення) кредитів та заборгованості
клієнтів

0

0

Чисте зменшення (збільшення) інших фінансових активів

0

0

Чисте зменшення (збільшення) інших активів

0

0

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

Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків

0

0

Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів

0

0

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

0

0

Чисте збільшення/(зменшення) резервів за зобов'язаннями

0

0

Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових
зобов'язань

0

0

Чисте збільшення/(зменшення) інших зобов'язань

0

0

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

0

0

Податок на прибуток, що сплачений

0

0

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

0

0

Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж

0

0

Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі банку
на продаж

0

0

Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення

0

0

Надходження від погашення цінних паперів у портфелі
банку до погашення

0

0

Придбання дочірніх компаній за вирахуванням отриманих
грошових коштів

0

0

Надходження від реалізації дочірньої компанії за
вирахуванням сплачених грошових коштів

0

0

Придбання асоційованих компаній

0

0

Надходження від реалізації асоційованих компаній

0

0

Придбання інвестиційної нерухомості

0

0

Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості

0

0

Придбання основних засобів

0

0

Надходження від реалізації основних засобів

0

0

Придбання нематеріальних активів

0

0

Надходження від вибуття нематеріальних активів

0

0

Дивіденди, що отримані

0

0

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

0

0

Емісія простих акцій

0

0

Емісія привілейованих акцій

0

0

Інші внески акціонерів, крім емісії акцій

0

0

Викуп власних акцій

0

0

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Продаж власних акцій

0

0

Отримання субординованого боргу

0

0

Погашення субординованого боргу

0

0

Отримання інших залучених коштів

0

0

Повернення інших залучених коштів

0

0

Додаткові внески в дочірню компанію

0

0

Надходження від продажу частки участі без втрати контролю

0

0

Дивіденди, що виплачені

0

0

Інші виплати акціонерам, крім дивідендів

0

0

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

0

0

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

0

0

Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх
еквівалентів

0

0

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду

0

0

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду

0

0
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Текст примітки

1

ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI Примiтка 1. Iнформацiя про Банк АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «ТАСКОМБАНК» (надалi − АТ «ТАСКОМБАНК» або «Банк») є акцiонерним банком,
зареєстрованим в Українi, створеним у вiдповiдностi до чинного законодавства України та вимог
Нацiонального банку України (надалi − «НБУ»). Основна дiяльнiсть Банку включає здiйснення
комерцiйних та роздрiбних банкiвських операцiй на територiї України. Банк здiйснює дiяльнiсть на
пiдставi банкiвської лiцензiї НБУ № 84 вiд 25 жовтня 2011 року, Генеральної лiцензiї на здiйснення
валютних операцiй № 84-3 вiд 11 серпня 2014 року та Додатку до Генеральної лiцензiї на здiйснення
валютних операцiй № 84-3 вiд 11 серпня 2014 року. Банк бере участь у державнiй програмi страхування
вкладiв фiзичних осiб (реєстрацiйний № 031, свiдоцтво Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб № 028
вiд 18 жовтня 2012 року), яка реалiзується згiдно iз Законом України № 4452-VI «Про систему
гарантування вкладiв фiзичних осiб» вiд 23 лютого 2012 року. Банк є членом Незалежної асоцiацiї банкiв
України, Асоцiацiї «Днiпровський банкiвський союз», Внутрiшньодержавної небанкiвської платiжної
системи «IнтерПейСервiс», Нацiональної платiжної системи «Український платiжний простiр»,
принциповим членом у мiжнародних платiжних системах Visa International i MASTERCARD Worldwide.
Банк заснований у 1989 роцi. У 2012 роцi рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Банк змiнив своє
найменування на ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТАСКОМБАНК». Головний офiс Банку
розташований у м. Києвi. Станом на 30 вересня 2018 року Банк має 109 вiддiлень на територiї України (30
вересня 2017 року − 76 вiддiлень). Мiсцезнаходженням Банку є: Україна, 01032, м. Київ, вул. С. Петлюри,
30. Кiнцевим бенефiцiарним власником Банку є громадянин України − Тiгiпко Сергiй Леонiдович, якому
належить 100% акцiонерного капiталу AGIMANT LIMITED (АГIМАНТ ЛIМIТЕД), яка володiє 99,11%
акцiонерного капiталу ALKEMI LIMITED (АЛКЕМI ЛIМIТЕД), яка володiє 99,8909% статутного капiталу
Банку. Тiгiпко Сергiй Леонiдович є акцiонером Банку та володiє його однiєю акцiєю. Сукупний вiдсоток
участi Тiгiпко Сергiя Леонiдовича в Банку становить 99,8909%. Сукупна частка керiвництва в акцiях Банку
(пряма та опосередкована) станом на 30 вересня 2018 року складає 99,8937% (31 грудня 2017 року:
99,8718%). АТ «ТАСКОМБАНК» − унiверсальний комерцiйний банк, який надає повний спектр
фiнансових послуг як корпоративним, так i приватним клiєнтам. Стратегiчним напрямком розвитку для
Банку є комплексна робота з корпоративними та приватними клiєнтами. Надаючи повний спектр
фiнансових послуг, банк гармонiйно поєднує iндивiдуальний пiдхiд, технологiчнiсть i зручнiсть
користування банкiвськими продуктами. Працюючи на засадах тривалого партнерства, Банк допомагає
своїм клiєнтам знаходити оптимальнi рiшення для досягнення стабiльного фiнансового успiху та зростання
їх добробуту.
Примiтка 2. Економiчне середовище, в умовах якого Банк здiйснює свою дiяльнiсть Банк
здiйснює свою дiяльнiсть в Українi. Попри те, що економiка України вважається ринковою, вона
продовжує демонструвати певнi особливостi, властивi економiцi, що розвивається. Такi особливостi
характеризуються, але не обмежуються, низьким рiвнем лiквiдностi на ринках капiталу, високою iнфляцiєю
та значним дефiцитом балансу державних фiнансiв та зовнiшньої торгiвлi. Протягом першого 9 мiсяцiв
2018 року офiцiйний обмiнний курс гривнi до долару США Нацiонального банку України збiльшився з
28,067223 гривень за долар США на 1 сiчня 2018 року до 28,298262 гривень за долар США на 30 вересня
2018 року. Стан банкiвського сектору нормалiзувався протягом 2017 та в першiй половинi 2018 року:
майже всi ключовi показники роботи фiнансових установ мали позитивну динамiку. Споживче
кредитування почало стрiмко зростати вiд початку року, корпоративне гривневе кредитування почало
вiдновлюватися у другому пiврiччi. База фондування залишалася стабiльною, хоча вiдсотковi ставки за
депозитами знижувалися. В третьому кварталi 2018 року ситуацiя в банкiвськiй системi змiнилася зрiс курс
долара США, скоротилась лiквiднiсть банкiвської системи, зросли ставки на кредити та депозити.
Протягом 2018 року банкiвська система продовжувала нарощувати кредитний портфель та кошти клiєнтiв.
Станом на 30 вересня 2018 Нацiональним банком України встановлено ключову ставку в розмiрi 18%
рiчних. На протязi 2018 року ооблiкова ставка НБУ змiнювалася наступним чином 26.01.2018 – 16 %, з
02.03.2018 по 13.07.2018 – 17%, з 13.07.2018 – 17,5%, з 07.09.2018 – 18%. При складаннi цiєї фiнансової
звiтностi враховувалися вiдомi та оцiнюванi результати вищезазначених чинникiв на фiнансовий стан i
результати дiяльностi Банку у звiтному перiодi. Ця звiтнiсть вiдображає поточну оцiнку керiвництвом

можливого впливу економiчних умов на операцiї та фiнансове положення Банку. Примiтка 3. Основи
подання фiнансової звiтностi Загальнi положення Фiнансова звiтнiсть АТ «ТАСКОМБАНК» за 9 мiсяцiв
2018 року пiдготовлена у вiдповiдностi з Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi («МСФЗ») 34
«Промiжна фiнансова звiтнiсть», прийнятого Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку, та
тлумачень Комiтету з тлумачень Мiжнародної фiнансової звiтностi. Промiжна фiнансова звiтнiсть АТ
«ТАСКОМБАНК», пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, згiдно iз Законом
України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть", мiстить достовiрне та об'єктивне подання
iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента i юридичних осiб, якi
перебувають пiд його контролем, у рамках консолiдованої фiнансової звiтностi, i що промiжний звiт
керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї вiдповiдно до частини четвертої статтi
40 1 цього Закону. Дана фiнансова звiтнiсть представлена в тисячах українських гривень (далi − «тис.
грн.»), За винятком даних в розрахунку на одну акцiю або якщо не вказано iнше. Українська гривня є
функцiональною валютою Банку, оскiльки це валюта основного економiчного середовища, в якому Банк
здiйснює свою дiяльнiсть. Змiни в облiковiй полiтицi Принципи облiку, прийнятi при пiдготовцi промiжної
скороченої фiнансової звiтностi, вiдповiдають принципам, що застосовувався при пiдготовцi рiчної
фiнансової звiтностi Банку за рiк, що завершився 31 грудня 2017 р за винятком застосування нових
стандартiв, описаних нижче, починаючи з 1 сiчня 2018 р характер i вплив цих змiн розкритi нижче. Банк не
застосовував достроково випущенi, але не вступили в силу стандарти, iнтерпретацiї або поправки до них.
МСФЗ (IFRS) 9 «Фiнансовi iнструменти» МСФЗ (IFRS) 9 замiнює МСФЗ (IAS) 39 «Фiнансовi iнструменти:
визнання та оцiнка» та дiє для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати. Банк
не перераховував порiвняльну iнформацiю за 2017 рiк для фiнансових iнструментiв, що належать до сфери
застосування МСФЗ (IFRS) 9. Отже, порiвняльна iнформацiя за 2017 рiк представлена вiдповiдно до МСФЗ
(IAS) 39 i не є зiставною з iнформацiєю, представленою за 2018 рiк. Рiзницi, що виникають у зв'язку з
прийняттям МСФЗ (IFRS) 9, були визнанi безпосередньо у власному капiталi за станом на 1 сiчня 2018
року i розкритi нижче. Класифiкацiя i оцiнка Згiдно МСФЗ (IFRS) 9, всi борговi фiнансовi активи, якi не
вiдповiдають критерiю «тiльки погашення основного боргу i вiдсоткiв» (SPPI), класифiкуються при
первiсному визнаннi як фiнансовi активи, якi оцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або
збиток (СВПЗ). Згiдно даним критерiєм, борговi iнструменти, якi не вiдповiдають визначенню «базового
кредитної угоди», такi як iнструменти, що мiстять вбудовану можливiсть конвертацiї, або кредити без
права регресу, оцiнюються по СВПЗ. Для боргових фiнансових iнструментiв, якi вiдповiдають критерiю
SPPI, класифiкацiя при первiсному визнаннi визначається на основi бiзнес-моделi, згiдно з якою керуються
данi iнструменти: ► iнструменти, якi утримуються з метою отримання передбачених договором грошових
потокiв, оцiнюються за справедливою вартiстю; ► iнструменти, якi утримуються з метою отримання
передбачених договором грошових потокiв i продажу, класифiкуються як оцiнюються за справедливою
вартiстю через iнший сукупний дохiд (СВIСД); ► iнструменти, якi утримуються для iнших цiлей,
класифiкуються як оцiнюванi за СВПЗ. Частковi фiнансовi активи при первiсному визнаннi потрiбно
класифiкувати як оцiнюванi за СВПЗ, крiм випадкiв, коли на власний розсуд прийнято рiшення, без права
наступного скасування, класифiкувати часткової фiнансовий актив як оцiнюваний по СВIСД. Для пайових
фiнансових iнструментiв, класифiкованих як оцiнюванi за СВIСД, все реалiзованi i нереалiзованi доходи i
витрати, крiм дивiдендних доходiв, визнаються в складi iншого сукупного доходу, без права подальшої
реклассификации в чистий прибуток або збиток. Класифiкацiя та оцiнка фiнансових зобов'язань
залишаються в основному незмiнними в порiвняннi з iснуючими вимогами МСФЗ (IAS) 39. Похiднi
фiнансовi iнструменти будуть продовжувати оцiнюватися по СВПЗ. Вбудованi похiднi фiнансовi
iнструменти бiльше не видiляються вiд основного фiнансового активу. Застосування МСФЗ (IFRS) 9
докорiнно змiнює порядок облiку Банком збиткiв вiд знецiнення за кредитами, якi розраховуються на
пiдставi моделi прогнозних очiкуваних кредитних збиткiв (ОКЗ) замiсть моделi понесених збиткiв,
передбаченої МСФЗ (IAS) 39. Починаючи з 1 сiчня 2018 року, Банк визнає резерв пiд ОКЗ за всiма
кредитами та iншими борговими фiнансовими iнструментами, якi не оцiнюються по СВПЗ, а також
зобов'язаннями з надання позик i договорами фiнансової гарантiї, якi в даному роздiлi всi разом iменуються
«фiнансовими iнструментами». Згiдно МСФЗ (IFRS) 9 вимоги, що стосуються знецiнення, не
застосовуються щодо пайових iнструментiв. Резерв пiд ОКЗ оцiнюється в сумi кредитних збиткiв, якi, як
очiкується, виникнуть протягом термiну дiї активу (очiкуванi кредитнi збитки за весь термiн), якщо
кредитний ризик по даному фiнансовому активу значно збiльшився з моменту первiсного визнання. В
iншому випадку резерв пiд збитки буде оцiнюватися в сумi, що дорiвнює 12-мiсячним очiкуваним
кредитних збитках. 12 мiсячнi ОКЗ - це частина ОКЗ за весь термiн, що представляє собою ОКЗ, якi
виникають внаслiдок дефолтiв за фiнансовим iнструментом, очiкуваних протягом 12 мiсяцiв пiсля звiтної
дати. ОКЗ за весь термiн i 12-мiсячнi ОКЗ розраховуються або на iндивiдуальнiй основi, або на груповiй
основi, в залежностi вiд характеру портфеля фiнансових iнструментiв. Банк встановив полiтику здiйснення

оцiнки на кiнець кожного звiтного перiоду щодо того, чи мало мiсце значне збiльшення кредитного ризику
за фiнансовим iнструментом з моменту первiсного визнання, шляхом урахування змiни ризику настання
дефолту протягом строку дiї фiнансового iнструменту. На пiдставi описаного вище процесу Банк групує
наданi їм кредити в такий спосiб: Етап 1: При первiсному визнаннi кредиту Банк визнає резерв пiд
знецiнення в сумi, що дорiвнює 12-мiсячним ОКЗ. До Етапу 1 також вiдносяться кредити та iншi кредитнi
лiнiї, кредитний ризик за якими зменшився до такого ступеня, що вони були переведенi з Етапу 2. Етап 2:
Якщо кредитний ризик по кредиту значно збiльшився з моменту первiсного визнання, Банк визнає резерв
пiд знецiнення в сумi, що дорiвнює ОКЗ за весь термiн. До Етапу 2 також вiдносяться кредити та iншi
кредитнi лiнiї, кредитний ризик за якими зменшився до такого ступеня, що вони були переведенi з Етапу 3.
Етап 3: Кредити, якi є знецiненими. Банк визнає резерв пiд знецiнення в сумi, що дорiвнює ОКЗ за весь
термiн. РОСI: Придбанi або створенi кредитно-знецiненi (РОСI) фiнансовi активи - це активи, за якими
було кредитне знецiнення на момент первiсного визнання. При первiсному визнаннi фiнансовi активи РОСI
облiковуються за справедливою вартiстю, i згодом процентний дохiд по ним визнається на основi
ефективної процентної ставки, скоригованої з урахуванням кредитного ризику. Резерв пiд ОКЗ визнається
або припиняє визнаватися тiльки в тому обсязi, в якому вiдбулася змiна суми очiкуваних кредитних
збиткiв. Якщо Банк не має обґрунтованих очiкувань щодо вiдшкодування фiнансового активу в повному
обсязi або його частини, то необхiдно зменшити валову балансову вартiсть цього фiнансового активу. Таке
зменшення розглядається як (часткове) припинення визнання фiнансового активу. Банк розраховує ОКЗ на
основi чотирьох сценарiїв, зважених з урахуванням ймовiрностi, для оцiнки очiкуваних недоотримань
грошових коштiв, якi дисконтуються з використанням ефективної процентної ставки або її приблизного
значення. Недоотримання коштiв - це рiзниця мiж грошовими потоками, що належать банку вiдповiдно до
договору, i грошовими потоками, якi банк очiкує отримати. Механiка розрахунку ОКЗ описана нижче, а
основними елементами є такi: Ймовiрнiсть дефолту (PD) являє собою розрахункову оцiнку ймовiрностi
дефолту протягом заданого часового промiжку. Дефолт може вiдбутися тiльки в певний момент часу
протягом аналiзованого перiоду, якщо визнання активу не було припинено i вiн як i ранiше є частиною
портфеля. Величина, пiдвладна ризику дефолту (EAD), являє собою розрахункову оцiнку величини,
схильної до дефолту на будь-яку дату в майбутньому, з урахуванням очiкуваних змiн цiєї величини пiсля
звiтної дати, включаючи виплати основної суми боргу i вiдсоткiв, передбаченi договором або iншим чином,
погашення виданих позик i вiдсотки, нарахованi в результатi прострочення платежiв. Рiвень втрат при
дефолтi (LGD) являє собою розрахункову оцiнку збиткiв, що виникають у разi настання дефолту в певний
момент часу. LGD розраховуються як рiзниця мiж передбаченими договором грошовими потоками i тими
грошовими потоками, якi кредитор очiкує отримати, в тому числi в результатi реалiзацiї забезпечення.
Даний показник зазвичай виражається у вiдсотках по вiдношенню до EAD. Нижче описується вплив
застосування МСФЗ (IFRS) 9 на звiт про фiнансовий стан i нерозподiлений прибуток, включаючи наслiдки
замiни моделi понесених кредитних збиткiв в МСФЗ (IAS) 39 на модель ОКЗ в МСФЗ (IFRS) 9. Оцiнка
Очiкуванi кредитнi збитки Оцiнка за МСФЗ (IAS) 39 за МСФЗ (IFRS) 9 Фiнансовi активи Сума Сума
Категорiя Грошовi кошти та їх еквiваленти 888 957 (12 261) 876 696 Амортизована вартiсть Кошти в iнших
банках 84 202 84 202 Амортизована вартiсть Кредити та заборгованiсть клiєнтiв - Амортизована вартiсть 10
401 772 13 858 10 415 630 Амортизована вартiсть Iнвестицiйнi цiннi папери - борговi цiннi папери, якi
оцiнюються за справедливою вартiстю 585 384 (4 023) 581 361 СВIСД Депозитнi сертифiкати НБУ 920 945
920 945 Амортизована вартiсть Iншi фiнансовi активи 458 354 458 354 Нефiнансовi активи 498 342 498 342
Вiдстроченi податковi активи 4 563 4 563 Всього активiв 13 842 519 (2 425) 13 840 094 Фiнансовi
зобов'язання 12 824 419 12 824 419 Нефiнансовi зобов'язання 61 848 61 848 Зобов'язання щодо поточного
податку на прибуток 20 229 20 229 Резерви 2 065 155 2 220 Всього зобов'язання 12 908 561 155 12 908 716
Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) 173 221 (2 581) 170 640 Усього власного капiталу 760 737
760 737 Усього зобов'язань та власного капiталу 13 842 519 (2 425) 13 840 094 Проведений Банком аналiз
показав, що на 1 сiчня 2018 р всi кредити клiєнтам вiдповiдали критерiям тесту SPPI. Отже, всi кредити
клiєнтам були класифiкованi Банком до фiнансових активiв, що облiковуються за амортизованою вартiстю.
Станом на 1 сiчня 2018 р Банк класифiкував частину свого портфеля активiв, ранiше вiднесених до
категорiї наявних для продажу, як боргових iнструментiв, якi оцiнюються за справедливою вартiстю. Такi
iнструменти вiдповiдали критерiям тесту SPPI, не оберталися на активному ринку i утримувалися з метою
отримання грошових потокiв по ним, а не з метою продажу. Вплив переходу на МСФЗ (IFRS) 9 на резерви i
нерозподiлений прибуток показано в наступнiй таблицi: Резерви i нерозподiлений прибуток
Нерозподiлений прибуток Залишок на кiнець перiоду вiдповiдно до МСФЗ (IAS) 39 (31 грудня 2017 г.) 173
221 Визнання ОКУ згiдно з МСФЗ (IFRS) 9 по борговим фiнансовим активам (2 581) Залишок на початок
перiоду згiдно з МСФЗ (IFRS) 9 (1 сiчня 2018 р.) 170 640 Разом змiни у власному капiталi в зв'язку iз
застосуванням МСФЗ (IFRS) 9 170 640 У наступнiй таблицi представлена звiрка на початок перiоду
сукупної величини резервiв пiд знецiнення за позиками, оцiнених згiдно з МСФЗ (IAS) 39, i оцiночних

зобов'язань за зобов'язаннями з надання позик i договорами фiнансової гарантiї, оцiнених згiдно з МСФЗ
(IAS) 37 «Забезпечення, непередбаченi зобов'язання та непередбаченi активи ", з величиною резервiв пiд
ОКЗ, розрахованих згiдно з МСФЗ (IFRS) 9. Резерв пiд знецiнення за позиками згiдно з МСФЗ (IAS) 39 /
МСФЗ (IAS) 37 Переоцiнка Очiкуванi кредитнi збитки згiдно з МСФЗ (IFRS) 9 на 31 грудня 2017 р. на 1
сiчня 2018 р. Резерв пiд знецiнення Грошовi кошти та їх еквiваленти (364) (12 261) (12 625) Кошти в iнших
банках Кредити та заборгованiсть клiєнтiв - Амортизована вартiсть (791 188) 13 858 (777 330) Iнвестицiйнi
цiннi папери - борговi цiннi папери, якi оцiнюються за справедливою вартiстю - (4 023) (4 023) Депозитнi
сертифiкати НБУ - - - Iншi фiнансовi активи (28 095) (28 095) Зобовязання щодо надання кредитiв та
гарантiї 2 065 155 2 220 МСФЗ (IFRS) 15 «Виручка за договорами з покупцями» МСФЗ (IFRS) 15 був
випущений в травнi 2014 року, в квiтнi 2016 року було внесено поправки, i передбачає модель, що включає
п'ять етапiв, яка буде застосовуватися щодо виручки за договорами з покупцями. Згiдно МСФЗ (IFRS) 15
виручка визнається в сумi, що вiдбиває вiдшкодування, право на яке органiзацiя очiкує отримати в обмiн на
передачу товарiв або послуг покупцевi. Однак, стандарт не застосовується до доходiв, пов'язаних з
фiнансовими iнструментами та орендою, i, отже, не впливає на бiльшiсть доходiв Банку, включаючи
процентнi доходи, чистi доходи / (витрати) за операцiями з iнвестицiйними цiнними паперами, доходи вiд
оренди, до яких застосовуються МСФЗ (IFRS) 9 «Фiнансовi iнструменти» i МСФЗ (IAS) 17 «Оренда». В
результатi значна частина доходу Банку не схильна до впливу застосування цього стандарту. Поправки до
МСФЗ (IFRS) 2 «Класифiкацiя i оцiнка операцiй з виплат на основi акцiй» Рада з МСФЗ випустила
поправки до МСФЗ (IFRS) 2 «Виплати на основi акцiй», в яких розглядаються три основних аспекти: вплив
умов переходу прав на оцiнку операцiй з виплат на основi акцiй з розрахунками грошовими коштами;
класифiкацiя операцiй по виплатах на основi акцiй з умовою розрахункiв на нетто-основi для зобов'язань з
податку, утримуваного у джерела; облiк змiни умов операцiї з виплат на основi акцiй, в результатi якого
операцiя перестає класифiкуватися як операцiя з розрахунками грошовими коштами i починає
класифiкуватися як операцiя з розрахунками пайовими iнструментами. При прийняттi поправок органiзацiї
не зобов'язанi перераховувати iнформацiю за попереднi перiоди, проте допускається ретроспективне
застосування за умови застосування поправок щодо всiх трьох аспектiв i дотримання iнших критерiїв.
Допускається застосування до цiєї дати. Банк не очiкує iстотного ефекту в результатi застосування даних
поправок. Поправки до МСФЗ (IAS) 40 «Переклади iнвестицiйної нерухомостi з категорiї в категорiю»
Поправки роз'яснюють, коли органiзацiя повинна переводити об'єкти нерухомостi, включаючи
нерухомiсть, що знаходиться в процесi будiвництва або розвитку, в категорiю або з категорiї iнвестицiйної
нерухомостi. У поправках зазначено, що змiна характеру використання вiдбувається, коли об'єкт
нерухомостi починає або перестає вiдповiдати визначенню iнвестицiйної нерухомостi i iснують свiдоцтва
змiни характеру його використання. Змiна намiрiв керiвництва щодо використання об'єкта нерухомостi
саме по собi не свiдчить про змiну характеру його використання. Органiзацiї повиннi застосовувати данi
поправки перспективно щодо змiн характеру використання, якi вiдбуваються на дату початку рiчного
звiтного перiоду, в якому органiзацiя вперше застосовує поправки, або пiсля цiєї дати. Органiзацiя повинна
повторно проаналiзувати класифiкацiю нерухомостi, утримуваної на цю дату, i, у разi необхiдностi,
здiйснити переказ нерухомостi для вiдображення умов, якi iснують на цю дату. Допускається
ретроспективне застосування вiдповiдно до МСФЗ (IAS) 8, але тiльки якщо це можливо без використання
бiльш пiзньої iнформацiї. Банк не очiкує iстотного ефекту в результатi застосування даних поправок.
Щорiчнi удосконалення МСФЗ, перiод 2014-2016 рокiв (випущенi в груднi 2016 року) Данi удосконалення
включають таке: МСФЗ (IFRS) 1 «Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi» видалення короткострокових звiльнень для органiзацiй, вперше застосовують МСФЗ Короткостроковi
звiльнення, передбаченi пунктами E3-E7 МСФЗ (IFRS) 1, були видаленi, оскiльки вони виконали свою
функцiю. Данi поправки не застосовуються до Банку. МСФЗ (IAS) 28 «Iнвестицiї в асоцiйованi органiзацiї
та спiльнi пiдприємства» - роз'яснення того, що рiшення оцiнювати об'єкти iнвестицiї за справедливою
вартiстю через прибуток або збиток має прийматися окремо для кожної iнвестицiї Поправки роз'яснюють
наступне: ► Органiзацiя, яка спецiалiзується на венчурних iнвестицiях, або iнший продавець може
прийняти рiшення оцiнювати iнвестицiї в асоцiйованi органiзацiї та спiльнi пiдприємства за справедливою
вартiстю через прибуток або збиток. Таке рiшення приймається окремо для кожної iнвестицiї при
первiсному визнаннi. ► Якщо органiзацiя, яка сама не є iнвестицiйною органiзацiєю, має частку участi в
асоцiйованого пiдприємства або спiльному пiдприємствi, є iнвестицiйними органiзацiями, то при
застосуваннi методу участi в капiталi така органiзацiя може вирiшити зберегти оцiнку за справедливою
вартiстю, застосовану її асоцiйованої органiзацiєю або спiльним пiдприємством, є iнвестицiйними
органiзацiями, до своїх власних часток участi в дочiрнiх органiзацiях. Таке рiшення приймається окремо
для кожної асоцiйованої органiзацiї або спiльного пiдприємства, що є iнвестицiйними органiзацiями, на
бiльш пiзню з таких дат: (а) дату первiсного визнання асоцiйованого пiдприємства або спiльного
пiдприємства, що є iнвестицiйними органiзацiями; (Б) дату, на яку асоцiйована органiзацiя або спiльне

пiдприємство стають iнвестицiйними органiзацiями; i (в) дату, на яку асоцiйована органiзацiя або спiльне
пiдприємство, є iнвестицiйними органiзацiями, вперше стають материнськими органiзацiями. Данi
поправки усувають проблеми, що виникають у зв'язку iз застосуванням нового стандарту за фiнансовими
iнструментами, МСФЗ (IFRS) 9, до впровадження МСФЗ (IFRS) 17 «Договори страхування», який замiнює
собою МСФЗ (IFRS) 4. Поправки передбачають двi можливостi для органiзацiй, випускають договори
страхування: тимчасове звiльнення вiд застосування МСФЗ (IFRS) 9 i метод накладення. Тимчасове
звiльнення вперше застосовується в тi перiоди, починаючи з 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати.
Органiзацiя може прийняти рiшення про застосування методу накладення, коли вона вперше застосовує
МСФЗ (IFRS) 9, i застосовувати даний метод ретроспективно щодо фiнансових активiв, класифiкованих за
рiшенням органiзацiї при переходi на МСФЗ (IFRS) 9. При цьому органiзацiя перераховує порiвняльну
iнформацiю, щоб вiдобразити метод накладення, в тому i тiльки в тому випадку, якщо вона перераховує
порiвняльну iнформацiю при застосуваннi МСФЗ (IFRS) 9. Данi поправки не застосовнi до Банку.
Роз'яснення КТМФЗ (IFRIC) 22 «Операцiї в iноземнiй валютi та попередня оплата» У роз'ясненнi
пояснюється, що датою операцiї для цiлей визначення обмiнного курсу, який повинен використовуватися
при первiсному визнаннi активу, витрати або доходу (або його частини) у разi припинення визнання
немонетарного активу або немонетарного зобов'язання, що виникають в результатi вчинення або
отримання попередньої оплати, є дата , на яку органiзацiя спочатку визнає немонетарний актив або
немонетарнi зобов'язання, що виникають в результатi вчинення або отримання попередньої оплати.
Поточна дiяльнiсть Банку вiдповiдає вимогам роз'яснення. Примiтка 4. Грошовi кошти та їх еквiваленти
Таблиця 4.1. Грошовi кошти та їх еквiваленти 30 вересня 2018 р. 31 грудня 2017 р. Готiвковi кошти 486 341
252 738 Кошти в Нацiональному банку України 371 570 279 996 Кореспондентськi рахунки та кредити
овернайт у банках: 2 233 496 356 223 - України 1 662 501 282 394 - iнших країн 570 995 73 829 Очiкуванi
кредитнi збитки (46 238) - Усього грошових коштiв та їх еквiвалентiв 3 045 169 888 957 В таблицi нижче
представлений аналiз змiн резервiв пiд очiкуванi кредитнi збитки за 9 мiсяцiв 2018 року: Грошовi кошти та
їх еквiваленти Етап 1 Етап 2 Етап 3 Всього Резерв пiд Очiкуванi кредитнi збитки на 1 сiчня 2018 р. (12 281)
(343) (12 624) (Збiльшення)/ зменшення резерву пiд знецiнення протягом перiоду (33 955) 341 (33 614)
Резерв пiд Очiкуванi кредитнi збитки на 30 вересня 2018 р. (46 236) - (2) (46 238) Примiтка 5. Кошти в
iнших банках Таблиця 5.1. Кошти в iнших банках 30 вересня 2018 р. 31 грудня 2017 р. Кредити, наданi
iншим банкам: 99 485 84 202 - короткостроковi 99 485 84 202 - довгостроковi − − Договори купiвлi i
зворотного продажу (зворотного репо), укладенi з iншими банками 26 520 − Усього коштiв в iнших банках
126 005 84 202 Кредити наданi iншим банкам станом на 30 вересня 2018 року та 31 грудня 2017 року
непростроченi та не знецiненi.
Примiтка 6. Кредити та заборгованiсть клiєнтiв Таблиця 6.1. Кредити та
заборгованiсть клiєнтiв 30 вересня 2018 р. 31 грудня 2017 р. Кредити, що наданi юридичним особам 10 593
955 10 305 029 Кредити, що наданi фiзичним особам-пiдприємцям 86 796 34 431 Iпотечнi кредити фiзичних
осiб 60 499 56 606 Кредити, що наданi фiзичним особам на поточнi потреби 988 725 612 968 Iншi кредити,
що наданi фiзичним особам 253 970 183 926 Резерв пiд знецiнення кредитiв (925 682) (791 188) Усього
кредитiв за мiнусом резервiв 11 058 263 10 401 772 Станом на кiнець звiтного перiоду загальна
заборгованiсть за кредитами, що були наданi 10 найбiльшим позичальникам Банку, становила 3 108 457
тис. грн., що склало 28,11% вiд загального обсягу кредитiв, наданих клiєнтам (2017: 2 354 473 тис. грн., що
склало 38,15% вiд загального обсягу кредитiв). Всi кредити та заборгованiсть клiєнтiв станом на 30 вересня
2018 року облiковуються за амортизованою вартiстю. В таблицях нижче представлений аналiз змiн
резервiв пiд очiкуванi кредитнi збитки за 9 мiсяцiв 2018 року: Таблиця 6.2. Кредити, що наданi юридичним
особам Етап 1 Етап 2 Етап 3 Всього Резерв пiд Очiкуванi кредитнi збитки на 1 сiчня 2018 р. (90 479) (123
552) (550 792) (764 823) (Збiльшення)/ зменшення резерву пiд знецiнення протягом перiоду 1 029 76 949
(112 100) (34 123) Активи, визнання яких було припинено або якi були погашенi (за виключенням
списання) - - 3 566 3 566 Переводи з Етапа 1 - 7 138 (978) 6 160 Переводи з Етапа 2 (7 138) - (192) (7 330)
Переводи з Етапа 3 978 192 - 1 170 Процентнi доходи в кореспондецiї з рахунками резервiв - - (21 273) (21
273) Курсовi рiзницi (261) (357) (1 590) (2 207) Резерв пiд Очiкуванi кредитнi збитки на 30 вересня 2018 р.
(95 872) (39 629) (683 358) (818 859) Таблиця 6.3. Кредити, що наданi фiзичним особам - пiдприємцям Етап
1 Етап 2 Етап 3 Всього Резерв пiд Очiкуванi кредитнi збитки на 1 сiчня 2018 р. (44) (19) (2 748) (2 811)
(Збiльшення)/ зменшення резерву пiд знецiнення протягом перiоду (291) (9) 2 871 2 571 Переводи з Етапа 1
- - - - Переводи з Етапа 2 - - - - Переводи з Етапа 3 - - - - Процентнi доходи в кореспондецiї з рахунками
резервiв - - (244) (244) Курсовi рiзницi - - - - Резерв пiд Очiкуванi кредитнi збитки на 30 вересня 2018 р.
(335) (28) (121) (484)
Таблиця 6.4. Iпотечнi кредити фiзичних осiб Етап 1 Етап 2 Етап 3 Всього Резерв
пiд Очiкуванi кредитнi збитки на 1 сiчня 2018 р. (21) (64) (3 266) (3 351) (Збiльшення)/ зменшення резерву
пiд знецiнення протягом перiоду (154) 88 584 519 Переводи з Етапа 1 - (152) (4) (156) Переводи з Етапа 2
152 - (120) 32 Переводи з Етапа 3 4 120 - 124 Процентнi доходи в кореспондецiї з рахунками резервiв - (734) (734) Резерв пiд Очiкуванi кредитнi збитки на 30 вересня 2018 р. (19) (7) (3 540) (3 566) Таблиця 6.5.

Кредити, що наданi фiзичним особам на поточнi потреби Етап 1 Етап 2 Етап 3 Всього Резерв пiд Очiкуванi
кредитнi збитки на 1 сiчня 2018 р. (6 700) (1 477) (45 562) (53 739) (Збiльшення)/ зменшення резерву пiд
знецiнення протягом перiоду (9 596) (5 963) (4 379) (19 938) Активи, визнання яких було припинено або якi
були погашенi (за виключенням списання) - - 1 535 1 535 Переводи з Етапа 1 - (981) (8 211) (9 193)
Переводи з Етапа 2 981 - (4 005) (3 024) Переводи з Етапа 3 8 211 4 005 - 12 217 Процентнi доходи в
кореспондецiї з рахунками резервiв - - (7 129) (7 129) Резерв пiд Очiкуванi кредитнi збитки на 30 вересня
2018 р. (7 104) (4 415) (67 751) (79 271) Таблиця 6.6. Iншi кредити, що наданi фiзичним особам Етап 1 Етап
2 Етап 3 Всього Резерв пiд Очiкуванi кредитнi збитки на 1 сiчня 2018 р. (1 051) (322) (8 569) (9 942)
(Збiльшення)/ зменшення резерву пiд знецiнення протягом перiоду (3 208) (2 628) (7 724) (13 560) Переводи
з Етапа 1 - (18) (2 795) (2 813) Переводи з Етапа 2 18 - (1 853) (1 835) Переводи з Етапа 3 2 795 1 853 - 4 648
Резерв пiд Очiкуванi кредитнi збитки на 30 вересня 2018 р. (1 446) (1 114) (20 941) (23 502)
Таблиця 6.7.
Аналiз змiни резервiв пiд заборгованiсть за кредитами за звiтний перiод Рух резервiв Кредити юридичним
особам Кредити фiзичним особам-пiдприємцям Iпотечнi кредити фiзичних осiб Споживчi кредити
фiзичним особам Iншi кредити фiзичним особам Усього Залишок за станом на початок перiоду (764 823) (2
811) (3 351) (53 739) (9 942) (834 666) (Збiльшення)/зменшення резерву пiд знецiнення протягом перiоду (34
123) 2 571 519 (19 938) (13 560) (64 531) Процентнi доходи в кореспондецiї з рахунками резервiв (21 273)
(244) (734) (7 129) - (29 380) Курсовi рiзницi (2 207) - - - - (2 207) Використання резерву 3 566 - - 1 535 - 5
101 Залишок за станом на кiнець перiоду (818 859) (484) (3 566) (79 271) (23 502) (925 682) За 9 мiсяцiв
2018 року було погашено 1 718 тис.грн. списаної за рахунок спецiального резерву суми безнадiйної
заборгованостi. Таблиця 6.8. Аналiз змiни резервiв пiд заборгованiсть за кредитами за попереднiй перiод
Рух резервiв Кредити юридичним особам Кредити фiзичним особам-пiдприємцям Iпотечнi кредити
фiзичних осiб Споживчi кредити фiзичним особам Iншi кредити фiзичним особам Усього Залишок за
станом на початок перiоду (349 511) (2 338) (63) (7 707) (6 838) (366 457) (Збiльшення)/зменшення резерву
пiд знецiнення протягом перiоду (326 668) (4 507) (11 552) (35 046) (5 824) (383 597) Використання резерву
31 297 - 1 451 - - 32 748 Залишок за станом на кiнець перiоду (644 882) (6 845) (10 164) (42 753) (12 662)
(717 306) За 9 мiсяцiв 2017 року було погашено 7 283 тис.грн. списаної за рахунок спецiального резерву
суми безнадiйної заборгованостi. Примiтка 7. Iнвестицiї в цiннi папери Таблиця 7.1. Iнвестицiї в цiннi
папери 30 вересня 2018 р. 31 грудня 2017 р. Борговi цiннi папери: 476 579 585 384 - державнi облiгацiї 476
579 585 384 Резерв пiд знецiнення цiнних паперiв (2 007) − Усього цiнних паперiв на продаж за мiнусом
резервiв 474 570 585 384 Станом на 30 вересня 2018 та 31 грудня 2017 рокiв цiннi папери, наявнi для
продажу, є непростроченими та незнецiненими, та облiковуються за справедливою вартiстю з
вiдображенням в iншому сукупному доходi. В таблицi нижче представлений аналiз змiн резервiв пiд
очiкуванi кредитнi збитки за 9 мiсяцiв 2018 року: Iнвестицiї в ЦП Етап 1 Етап 2 Етап 3 Всього Резерв пiд
Очiкуванi кредитнi збитки на 1 сiчня 2018 р. (4 023) - - (4 023) (Збiльшення)/ зменшення резерву пiд
знецiнення протягом перiоду 2 056 - - 2 056 Курсовi рiзницi (40) - - (40) Резерв пiд Очiкуванi кредитнi
збитки на 31 березня 2018 р. (2 007) - - (2 007)
Примiтка 8. Депозитнi сертифiкати НБУ Таблиця 8.1.
Депозитнi сертифiкати НБУ Найменування статтi 31 вересня 2018 р. 31 грудня 2017 р. Депозитнi
сертифiкати НБУ 100 148 920 945 Резерв пiд знецiнення цiнних паперiв − − Усього цiнних паперiв у
портфелi банку до погашення за мiнусом резервiв 100 148 920 945 Станом на 30 вересня 2018 та 31 грудня
2017 рокiв цiннi папери у портфелi банку до погашення, є непростроченими та незнецiненими та
облiковуються за амортизованою вартiстю. Примiтка 9. Iншi фiнансовi активи Таблиця 9.1. Iншi фiнансовi
активи 30 вересня 2018 р. 31 грудня 2017 р. Гарантiйнi депозити 430 243 408 909 Дебiторська
заборгованiсть за операцiями з платiжними картками 68 653 43 597 Дебiторська заборгованiсть за
операцiями з iншими банками 30 053 19 714 Похiднi фiнансовi активи 983 - Дебiторська заборгованiсть за
операцiями з iноземною валютою 53 - Iншi фiнансовi активи 12 524 14 229 Резерв пiд знецiнення iнших
фiнансових активiв (27 241) (28 095) Усього iнших фiнансових активiв за мiнусом резервiв 515 268 458 354
В статтi «Гарантiйнi депозити» станом на 30 вересня 2018 та 31 грудня 2017 рокiв вiдображенi кошти
грошового покриття, розмiщенi на рахунках в банку-кореспондентi Deutsche Bank, з метою забезпечення
вiдкриття Deutsche Bank резервного акредитива на користь Мiжнародної платiжної системи «MasterCard
International Incorporated» та «Visa International» для здiйснення розрахункiв, а також кошти розмiщенi на
рахунках «MasterCard International Incorporated» та «Visa International». Таблиця 9.2. Аналiз змiни резерву
пiд знецiнення iнших фiнансових активiв за звiтний перiод Рух резервiв Дебiторська заборго-ванiсть за
операцiями з iншими банками Гарантiйнi депозити Iншi фiнансовi активи Усього Залишок за станом на
початок перiоду (19 147) (7 773) (1 175) (28 095) Збiльшення резерву пiд знецiнення протягом перiоду - 2
333 (1 490) 842 Використання резерву - - 12 12 Залишок за станом на кiнець перiоду (19 147) (5 441) (2 653)
(27 241) Таблиця 9.3. Аналiз змiни резерву пiд знецiнення iнших фiнансових активiв за попереднiй перiод
Рух резервiв Дебiторська заборго-ванiсть за операцiями з iншими банками Гарантiйнi депозити Iншi
фiнансовi активи Усього Залишок за станом на початок перiоду (19 147) (1 278) (1 061) (21 486) Збiльшення

резерву пiд знецiнення протягом перiоду - 164 (575) (411) Списання безнадiйної заборгованостi - - 102 102
Залишок за станом на кiнець перiоду (19 147) (1 114) (1 533) (21 794)
Примiтка 10. Iншi активи Таблиця
10.1. Iншi активи 30 вересня 2018 р. 31 грудня 2017 р. Витрати майбутнiх перiодiв 21 786 18 543 Майно, що
перейшло у власнiсть банку як заставодержателя 26 175 18 297 Передоплата за послуги 4 691 3 397
Дебiторська заборгованiсть з придбання активiв 1 856 1 905 Матерiали 1 565 1 754 Дорогоцiннi метали 236
737 Iншi активи 1 334 443 Резерв пiд iншi активи (1 441) (1 862) Усього iнших активiв за мiнусом резервiв
56 202 43 214 Таблиця 10.2. Аналiз змiни резерву пiд знецiнення iнших активiв за звiтний перiод Рух
резервiв Дебiторська заборгованiсть з придбання активiв Передоплата за послуги Всього Залишок за
станом на початок перiоду (197) (1 665) (1 862) (Збiльшення)/зменшення резерву на зменшення корисностi
протягом перiоду 164 256 420 Залишок за станом на кiнець перiоду (33) (1 409) (1 441) Таблиця 10.3. Аналiз
змiни резерву пiд знецiнення iнших активiв за попереднiй перiод Рух резервiв Дебiторська заборгованiсть з
придбання активiв Передоплата за послуги Всього Залишок за станом на початок перiоду (9) (1 492) (1 501)
(Збiльшення)/зменшення резерву на зменшення корисностi протягом перiоду (197) 439 241 Залишок за
станом на кiнець перiоду (206) (1 053) (1 259) Примiтка 11. Необоротнi активи, утримуванi для продажу
Таблиця 11.1. Необоротнi активи, утримуванi для продажу 30 вересня 2018 р. 31 грудня 2017 р. Необоротнi
активи, утримуванi для продажу Житлова нерухомiсть 1 061 7 029 Комерцiйна нерухомiсть - 6 915
Автомобiлi 16 290 - Посiвнi матерiали, засоби захисту рослин та мiнеральнi добрива, на якi було звернено
заставу 141 457 - Усього необоротних активiв, утримуваних для продажу 158 808 13 944 Банк класифiкує
необоротний актив як утримуваний для продажу, якщо його балансова вартiсть буде в основному
вiдшкодовуватися шляхом операцiї продажу, а не поточного використання. Активи, якi вiдповiдають
критерiям утримуваних для продажу, включають активи: якi знаходились у якостi застави за кредитами i
були переданi Банку у власнiсть вiдповiдно до судових рiшень чи позасудового врегулювання, чи придбанi
Банком та класифiкованi як активи для продажу, або щодо яких Банком прийнято рiшення класифiкувати
необоротнi активи як утримуванi для продажу на пiдставi того, що стан активiв, у якому вони перебувають,
дає змогу здiйснити негайний продаж i є високий ступiнь iмовiрностi їх продажу протягом року з дати
класифiкацiї. Станом на 31 грудня 2017 року вiдхилення справедливої вартостi активiв, утримуваних для
продажу, згiдно звiту ТОВ «Вектор оцiнки» вiд балансової вартостi не є суттєвим (менше 10%). Банк не
визнавав у звiтностi зменшення корисностi обєктiв.
Примiтка 12. Кошти банкiв Таблиця 12.1. Кошти
банкiв 30 вересня 2018р. 31 грудня 2017 р. Кореспондентськi рахунки та депозити овернайт iнших банкiв
523 813 281 117 Депозити iнших банкiв 1 416 1 405 Кредити, що отриманi: - короткостроковi 5 007 4 144
Усього коштiв iнших банкiв 530 236 286 666 Протягом звiтного перiоду у Банку вiдсутнi ОВДП якi надано
як забезпечення своїх зобов'язань за отриманими кредитами. Примiтка 13. Кошти клiєнтiв Таблиця 13.1.
Кошти клiєнтiв 30 вересня 2018 р. 31 грудня 2017 р. Iншi юридичнi особи 6 243 453 5 432 963 Поточнi
рахунки 1 792 760 1 659 590 Строковi кошти 4 450 693 3 773 373 Фiзичнi особи 7 036 744 5 417 371 Поточнi
рахунки 541 253 329 981 Строковi кошти 6 495 491 5 087 390 Усього коштiв клiєнтiв 13 280 197 10 850 334
Станом на кiнець звiтного перiоду загальний обсяг коштiв, що був залучений вiд 10 найбiльших клiєнтiв
Банку, становив 4 240 626 тис. грн., що склало 32% вiд загального обсягу коштiв клiєнтiв, залучених
Банком (2017: 2 052 574 тис. грн., що склало 30% вiд загального обсягу коштiв клiєнтiв). Примiтка 14.
Борговi цiннi папери, емiтованi банком Таблиця 14.1. Борговi цiннi папери, емiтованi банком 30 вересня
2018 р. 31 грудня 2017 р. Облiгацiї, випущенi на внутрiшньому ринку 148 103 93 933 Депозитнi
сертифiкати 112 871 593 847 Усього 260 974 687 780 Станом на 30 вересня 2018 року облiгацiї складались
з: Серiя Процентна ставка Дата випуску Дата погашення Номiнальна вартiсть Неаморти-зована премiя/
дисконт Нарахованi вiдсотки до сплати Балансова вартiсть E 16% 1 серпня 2014 р. 9 серпня 2019 р. 57 158
106 1 384 58 648 F 16% 19 сiчня 2018 р. 9 серпня 2022 р. 87 499 0 1 956 89 455 Усього 144 657 106 3 340 148
103 Станом на 31 грудня 2017 року облiгацiї складались з: Серiя Процентна ставка Дата випуску Дата
погашення Номiнальна вартiсть Неаморти-зована премiя/ дисконт Нарахованi вiдсотки до сплати
Балансова вартiсть E 18% 1 серпня 2014 р. 9 серпня 2019 р. 82 564 252 2 036 84 852 D 20% 30 квiтня 2013 р.
21 травня 2018 р. 88 529 - 1 940 90 469 Усього 171 093 252 3 976 175 321
Примiтка 15. Iншi залученi
кошти Таблиця 15.1. Iншi залученi кошти 30 вересня 2018 р. 31 грудня 2017 р. Кредити, що отриманi вiд
мiжнародних та iнших фiнансових органiзацiй - 81 995 Усього - 81 995 Протягом 2017 року Банк отримав
кредит вiд нерезидента на суму 115 тис. доларiв США. Станом на звiтну дату вся заборгованiсть по даним
договорам погашена. Примiтка 16. Резерви за зобов'язаннями Таблиця 16.1. Змiни резервiв за
зобов'язаннями за звiтний перiод Рух резервiв Зобов'язання кредитного характеру Усього Залишок на
початок перiоду 2 221 2 221 Збiльшення резерву 1 197 1 197 Залишок на кiнець перiоду 3 418 3 418 Таблиця
16.2. Змiни резервiв за зобов'язаннями за попереднiй перiод Рух резервiв Зобов'язання кредитного
характеру Усього Залишок на початок перiоду 603 603 Збiльшення резерву 495 495 Залишок на кiнець
перiоду 1 098 1 098 Резерв пiд зобов’язання сформовано за гарантiями, наданими клiєнтам, якi станом на 30
вересня 2018 та 31 грудня 2017 рокiв не потребують виконання. Примiтка 17. Iншi фiнансовi зобов'язання

Таблиця 17.1. Iншi фiнансовi зобов'язання Найменування статтi 30 вересня 2018 р. 31 грудня 2017 р.
Кредиторська заборгованiсть за операцiями з платiжними картками 215 339 329 944 Кредиторська
заборгованiсть за операцiями з iноземною валютою 51 714 48 051 Розрахунки за операцiями клiєнтiв 42 489
38 466 Кошти в розрахунках iнших банкiв 31 802 - Кредиторська заборгованiсть за цiнними паперами 10
999 - Зобовязання за випущеними електронними грошима 6 394 18 015 Похiднi фiнансовi зобов'язання в
торговому портфелi банку 24 716 Iншi фiнансовi зобов'язання 8 611 3 845 Усього iнших фiнансових
зобов'язань 367 372 439 037
Примiтка 18. Iншi зобов'язання Таблиця 18.1. Iншi зобов’язання 30 вересня
2018 р. 31 грудня 2017 р. Кредиторська заборгованiсть за розрахунками з працiвниками банку 33 773 25 638
Кредиторська заборгованiсть перед Фондом гарантування вкладiв фiзичних осiб 12 476 12 663 Доходи
майбутнiх перiодiв 6 709 13 913 Кредиторська заборгованiсть за послуги 17 952 7 338 Кредиторська
заборгованiсть за податками та зборами, крiм податку на прибуток 1 842 1 Кредиторська заборгованiсть з
придбання активiв 2 134 32 Iнша заборгованiсть 2 792 2 264 Усього 77 679 61 849 Примiтка 19.
Субординований борг Станом на 30 вересня 2018 року та 31 грудня 2017 року субординований борг був
представлений наступним чином: Кредитор Валюта Номiнальна сума Термiн погашення Процентна ставка,
% Балансова вартiсть 30 вересня 2018 р. 31 грудня 2017 р. ТОВ «ТД «Схiдний» UAH 10 000 3 квiтня 2028
р. 5 10 041 10 042 ТОВ «ТД «Схiдний» UAH 15 000 3 квiтня 2028 р. 5 15 062 15 064 ТОВ «ТД «Схiдний»
UAH 30 000 3 квiтня 2028 р. 5 30 123 30 127 САНДЕТЕЛЛI ЛIМIТЕД USD 10 000 9 лютого 2025 р. 8,5 287
001 282 698 САНДЕТЕЛЛI ЛIМIТЕД USD 5 000 21 грудня 2027р. 8 - 140 675 Усього 342 227 478 606
Примiтка 20. Процентнi доходи та витрати За звiтний квартал Наростаючим пiдсумком з початку року 2018
2017 2018 2017 Кредити та заборгованiсть клiєнтiв 472 344 533 131 1 349 825 1 172 998 Заборгованiсть з
фiнансового лiзингу (оренди) 41 885 51 371 132 299 120 466 Цiннi папери в портфелi банку до погашення 9
808 10 155 49 242 41 237 Борговi цiннi папери в портфелi банку на продаж 17 326 9 349 47 723 24 113
Депозити та кредити овернайт в iнших банках 6 122 2 574 19 777 4 495 Кошти в iнших банках 732 845 1 351
2 273 Кореспондентськi рахунки в iнших банках 79 395 275 2 968 Процентнi доходи за кредитами, що
наданi iншим банкам за операцiями репо 99 0 99 0 Iншi 1 609 598 3 979 669 Усього процентних доходiв 550
003 608 418 1 604 570 1 369 219 Строковi кошти фiзичних осiб -143 069 -135 126 -409 969 -322 876 Строковi
кошти юридичних осiб -118 437 -66 544 -326 262 -179 088 Поточнi рахунки -13 140 -26 616 -38 533 -75 911
Борговi цiннi папери, що емiтованi банком -5 663 -18 900 -24 353 -60 783 Процентнi витрати за
субординованим боргом -6 555 -6 244 -21 741 -18 895 Депозити овернайт iнших банкiв -1 755 -52 -3 625 116 Кореспондентськi рахунки -2 359 -177 -2 610 -479 Iншi залученi кошти - -1 253 -1 555 -4 392 Строковi
кошти iнших банкiв -142 -163 -416 -515 Усього процентних витрат -291 120 -255 076 -829 064 -663 055
Чистий процентний дохiд/ (витрати) 258 883 353 342 775 507 706 164 Примiтка 21. Комiсiйнi доходи та
витрати За звiтний квартал Наростаючим пiдсумком з початку року Найменування статтi 2018 2017 2018
2017 Комiсiйнi доходи Розрахунково-касовi операцiї 129 354 66 180 333 496 160 965 За операцiями на
валютному ринку та ринку банкiвських металiв для клiєнтiв 8 552 6 302 25 088 18 902 Гарантiї наданi 2 139
3 087 10 970 6 322 Операцiї з цiнними паперами 743 262 1 290 606 Iншi 8 490 8 515 25 941 20 892 Усього
комiсiйних доходiв 149 278 84 346 396 785 207 687 Комiсiйнi витрати Розрахунково-касовi операцiї (65 581)
(24 884) (164 171) (67 115) Операцiї з цiнними паперами (63) (36) (205) (99) Гарантiї наданi - - - (6) Iншi (1
074) (641) (2 801) (1 747) Усього комiсiйних витрат (66 718) (25 561) (167 177) (68 967) Чистий комiсiйний
дохiд/витрати 82 560 58 785 229 608 138 720
Примiтка 22. Iншi операцiйнi доходи За звiтний квартал
Наростаючим пiдсумком з початку року Найменування статтi 2018 2017 2018 2017 Дохiд вiд операцiйного
лiзингу (оренди) 3 257 4 189 10 666 11 893 Дохiд пiд час первiсного визнання фiнансових активiв за
вартiстю, вищою/нижчою, нiж справедлива - - 6 308 - Штрафи, пенi отриманi 3 182 1 099 7 773 10 222
Дохiд вiд вибуття основних засобiв та нематерiальних активiв 1 188 - 2 869 30 567 Дохiд вiд надання в
оренду iнвестицiйної нерухомостi 721 - 2 163 1 407 Дохiд пiд час первiсного визнання фiнансових
зобов'язань за вартiстю, вищою/нижчою, нiж справедлива 248 835 585 2 809 Дохiд вiд припинення
визнання фiнансових активiв 532 - 547 - Iншi 2 681 1 217 6 498 12 245 Усього операцiйних доходiв 11 809 7
340 37 409 69 143 Примiтка 23. Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати За звiтний квартал
Наростаючим пiдсумком з початку року Найменування статтi 2018 2017 2018 2017 Витрати на утримання
персоналу (119 846) (62 125) (306 406) (180 865) Професiйнi послуги (20 311) (18 003) (59 531) (37 279)
Роялтi (42 318) - (75 221) - Витрати на утримання основних засобiв та нематерiальних активiв,
телекомунiкацiйнi та iншi експлуатацiйнi послуги (18 460) (8 248) (49 263) (21 780) Сплата iнших податкiв
та зборiв платежiв, крiм податку на прибуток (14 577) (15 355) (41 073) (35 733) Амортизацiя основних
засобiв (9 479) (11 327) (31 963) (32 355) Витрати на оперативний лiзинг (оренду) (11 598) (9 350) (31 995)
(26 360) Витрати iз страхування (6 337) (9 274) (19 503) (14 590) Iншi витрати, пов'язанi з основними
засобами (2 435) (2 289) (9 185) (9 772) Господарськi витрати (2 448) (1 383) (7 352) (4 445) Витрати на
маркетинг та рекламу (7 329) (11 139) (10 813) (19 558) Витрати пiд час первiсного визнання фiнансових
активiв за вартiстю, вищою/нижчою, нiж справедлива (1 789) (7 727) (2 930) (7 962) Витрати вiд

модифiкацiї фiнансових активiв - - (456) - Витрати пiд час первiсного визнання фiнансових зобов'язань за
вартiстю, вищою/нижчою, нiж справедлива (218) - (232) - Iншi (5 732) (99 130) (36 020) (141 807) Усього
адмiнiстративних та iнших операцiйних витрат (262 877) (255 350) (681 943) (532 506) Примiтка 24.
Витрати на податок на прибуток Таблиця 24.1. Витрати з податку на прибуток 9 мiсяцiв 2018р. 9 мiсяцiв
2017р. Поточний податок на прибуток 61 150 1 428 Змiна вiдстроченого податку на прибуток, пов'язана з:
(1 326) (188) - виникненням чи списанням тимчасових рiзниць (1 326) (188) Усього витрати з податку на
прибуток 59 824 1 240
Примiтка 25. Операцiйнi сегменти Вiдповiдно до МСФЗ 8, операцiйнi сегменти −
це компоненти суб'єкта бiзнесу, якi беруть участь у комерцiйнiй дiяльностi, внаслiдок якої суб'єкт
господарювання може отримувати доходи та зазнавати витрат, чиї операцiйнi результати регулярно
переглядає особа, вiдповiдальна за прийняття операцiйних рiшень, i стосовно яких є у наявностi окрема
фiнансова iнформацiя. Сегмент − це вiдокремлюваний компонент бiзнесу Банку, який займається або
постачанням послуг чи продуктiв (сегмент бiзнесу), або наданням послуг чи постачанням продуктiв в
межах конкретного економiчного середовища (географiчний сегмент), який зазнає ризикiв та забезпечує
прибутковiсть. Основним форматом Банку для вiдображення у звiтностi сегментної iнформацiї є сегменти
бiзнесу. Операцiї Банку в основному зосередженi в Українi. Банк визнає наступнi звiтнi сегменти: ►
послуги корпоративним клiєнтам; ► послуги фiзичним особам; ► послуги банкам; ► iнвестицiйна
банкiвська дiяльнiсть; ► iншi операцiї. Сегмент «iншi операцiї» має важливе значення для Банку в цiлому
(забезпечує дiяльнiсть iнших сегментiв тощо) й iнформацiя про нього є суттєвою. Доходами звiтного
сегмента Банк визнає дохiд, який безпосередньо вiдноситься до сегмента, та вiдповiдну частину доходу
банку, що може бути вiднесена до сегмента вiд зовнiшньої дiяльностi або вiд операцiй мiж iншими
сегментами в межах одного банку. Доходи звiтних сегментiв наводяться за вирахуванням податку на
додану вартiсть, акцизного збору, iнших зборiв i вирахувань з доходу. До складу доходiв звiтних сегментiв
не включаються доходи вiд надзвичайних подiй та дохiд з податку на прибуток. Витратами звiтного
сегмента Банк визнає витрати, пов’язанi з основною дiяльнiстю сегмента, що безпосередньо вiдносяться до
нього, та вiдповiдну частину витрат, що можуть бути обґрунтовано вiднесенi до сегмента, уключаючи
витрати вiд зовнiшньої дiяльностi, та витрати, пов’язанi з операцiями за iншими сегментами в межах
одного банку. Проте, якщо витрати на рiвнi Банку пов’язанi лише з одним сегментом, то такi витрати Банк
визнає витратами сегмента (якщо вони пов’язанi з операцiйною дiяльнiстю сегмента i їх можна прямо
вiднести до сегмента або обґрунтовано розподiлити на нього). У звiтному роцi в Банку доходи i витрати
(процентнi, комiсiйнi, торговi) вiдображалися на рахунках бухгалтерського облiку у розрiзi звiтних
сегментiв. Показники неподiбних сегментiв включаються до складу нерозподiлених статей «Нерозподiленi
суми», з використанням яких узгоджуються вiдповiднi показники дiяльностi звiтних сегментiв i Банку в
цiлому. До нерозподiлених статей вiдносяться також суми витрат, якi не включаються до витрат за
сегментами: витрати на сплату податку на прибуток; загальнi адмiнiстративнi витрати, та iншi витрати, що
виникають на рiвнi Банку та вiдносяться до Банку в цiлому. Iнформацiя щодо доходiв, витрат, активiв та
зобов'язань звiтних сегментiв наведена нижче.
Таблиця 25.1. Доходи, витрати та результати звiтних
сегментiв за звiтний перiод Найменування статтi Найменування звiтних сегментiв Iншi сегменти та
операцiї Усього послуги корпоративним клiєнтам послуги фiзичним особам iнвестицiйна банкiвська
дiяльнiсть послуги банкам Дохiд вiд зовнiшнiх клiєнтiв: Процентнi доходи 1 270 829 215 274 96 966 21 502
- 1 604 570 Комiсiйнi доходи 228 204 98 424 25 088 45 069 - 396 785 Iншi операцiйнi доходи 7 094 7 773 585
- 21 957 37 409 Трансфертнi процентнi доходи 465 994 565 905 12 316 5 523 93 832 1 143 570 Усього
доходiв сегментiв 1 972 121 887 375 134 954 72 095 115 789 3 182 334 Процентнi витрати (357 602) (417
162) (47 649) (6 650) - (829 064) Трансфертнi процентнi витрати (887 789) (169 572) 2 760 (76 179) (12 790)
(1 143 570) Вiдрахування до резерву пiд знецiнення кредитiв та коштiв в iнших банках (31 552) (31 261) (33 615) - (96 428) Вiдрахування до резерву пiд знецiнення дебiторської заборгованостi 2 333 - - - (1 069) 1
264 Результат вiд переоцiнки iнших фiнансових iнструментiв, що облiковуються за справедливою вартiстю
через прибуток або збиток - - - 49 202 - 49 202 Результат вiд продажу цiнних паперiв у портфелi банку на
продаж - - 67 - - 67 Результат вiд операцiй з iноземною валютою - - - - 20 872 20 872 Результат вiд
переоцiнки операцiй з iноземною валютою (1 355) (143) (137) (185) (111) (1 930) Комiсiйнi витрати (102
668) (47 675) (5 982) (3 136) (7 716) (167 177) Знецiнення цiнних паперiв у портфелi банку на продаж - - - - - Знецiнення цiнних паперiв у портфелi банку до погашення - - 2 056 - - 2 056 Вiдрахування до резервiв за
зобов'язаннями (1 197) - - - - (1 197) Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати (355 540) (238 423) (56 544)
(26) (91 235) (741 768) РЕЗУЛЬТАТ СЕГМЕНТА: 236 750 (16 860) 29 525 1 506 23 741 274 662 Прибуток
Таблиця 25.2. Доходи, витрати та результати звiтних сегментiв за попереднiй перiод Найменування звiтних
сегментiв Iншi сегменти та операцiї Усього послуги корпоративним клiєнтам послуги фiзичним особам
iнвестицiйна банкiвська дiяльнiсть послуги банкам Дохiд вiд зовнiшнiх клiєнтiв: 1 851 206 222 693 87 062
36 346 51 681 2 248 988 Процентнi доходи 1 715 997 173 122 65 351 9 735 669 1 964 874 Комiсiйнi доходи
121 909 40 265 18 902 26 611 - 207 687 Iншi операцiйнi доходи 13 300 9 306 2 809 51 012 76 427 Усього

доходiв сегментiв 1 851 206 222 693 87 062 36 346 51 681 2 248 988 Процентнi витрати (272 186) (328 976)
(60 783) (1 110) - (663 055) Вiдрахування до резерву пiд знецiнення кредитiв та коштiв в iнших банках (331
011) (52 423) - (30) - (383 464) Вiдрахування до резерву пiд знецiнення дебiторської заборгованостi - - - (1
512) 1 178 (334) Результат вiд переоцiнки iнших фiнансових iнструментiв, що облiковуються за
справедливою вартiстю через прибуток або збиток - - - 40 882 - 40 882 Результат вiд продажу цiнних
паперiв у портфелi банку на продаж - - 19 - - 19 Результат вiд операцiй з iноземною валютою - - - - 11 952
11 952 Результат вiд переоцiнки операцiй з iноземною валютою 1 982 1 982 Комiсiйнi витрати (1 753) (64
426) (99) (2 689) - (68 967) Вiдрахування до резервiв за зобов'язаннями (1 687) - - - - (1 687) Адмiнiстративнi
та iншi операцiйнi витрати - - (7 962) - (1 135 864) (1 143 826) РЕЗУЛЬТАТ СЕГМЕНТА: 1 244 569 (223
132) 18 237 71 887 (1 069 071) 42 490 Прибуток
Таблиця 25.3. Активи та зобов'язання звiтних сегментiв
за звiтний перiод Найменування статтi Найменування звiтних сегментiв Нерозпо-дiленi активи/ пасиви
Усього послуги корпоративним клiєнтам послуги фiзичним особам iнвестицiйна банкiвська дiяльнiсть
послуги банкам АКТИВИ СЕГМЕНТIВ Активи сегментiв 9 863 314 1 698 001 574 718 3 183 390 - 15 319
423 Необоротнi активи, утримуванi для продажу (чи групи вибуття) - - - - 158 808 158 808 Усього активiв
сегментiв 9 863 314 1 698 001 574 718 3 183 390 158 808 15 478 231 Нерозподiленi активи - - - - 582 446 582
446 Усього активiв 9 863 314 1 698 001 574 718 3 183 390 741 254 16 060 678 ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СЕГМЕНТIВ
Зобов'язання сегментiв 6 679 962 7 273 274 260 974 562 062 - 14 776 272 Нерозподiленi зобов'язання - - - - 85
830 85 830 Усього зобов'язань 6 679 962 7 273 274 260 974 562 062 85 830 14 862 102 IНШI СЕГМЕНТНI
СТАТТI Капiтальнi iнвестицiї - - - - 75 823 75 823 Амортизацiя - - - - (31 963) (31 963) Таблиця 25.4. Активи
та зобов’язання звiтних сегментiв за попереднiй перiод Найменування статтi Найменування звiтних
сегментiв Нерозпо-дiленi активи/ пасиви Усього Послуги корпора-тивним клiєнтам Послуги фiзичним
особам Iнвести-цiйна банкiвська дiяльнiсть Послуги банкам АКТИВИ СЕГМЕНТIВ Активи сегментiв 10
034 105 825 181 1 506 329 973 998 − 13 339 613 Необоротнi активи, утримуванi для продажу − − − − 13 944
13 944 Усього активiв сегментiв 10 034 105 825 181 1 506 329 973 998 13 944 13 353 557 Нерозподiленi
активи − − − − 488 962 488 962 Усього активiв 10 034 105 825 181 1 506 329 973 998 502 906 13 842 519
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СЕГМЕНТIВ Зобов'язання сегментiв 5 999 865 5 763 544 769 776 287 382 − 12 820 567
Нерозподiленi зобов'язання − − − − 87 994 87 994 Усього зобов'язань 5 999 865 5 763 544 769 776 287 382 87
994 12 908 561 IНШI СЕГМЕНТНI СТАТТI Капiтальнi iнвестицiї − − − − 8 564 8 564 Амортизацiя − − − −
(44 237) (44 237) Iншi негрошовi доходи (витрати) − − − − 8 501 8 501 Примiтка 26. Потенцiйнi зобов'язання
банку Юридичнi питання В ходi своєї поточної дiяльностi Банку час вiд часу доводиться виступати
вiдповiдачем за позовами, що надходять до судових органiв у вiдношеннi до Банку. Виходячи з власної
оцiнки, а також рекомендацiй внутрiшнiх та зовнiшнiх професiйних консультантiв, керiвництво Банку
вважає, що результати таких судових справ не приведуть до суттєвих збиткiв для Банку, i вiдповiдно не
нарахувало резерв за такими судовими справами. Податкове законодавство та визнання вiдстрочених
податкiв В даний час в Українi дiє ряд законiв i нормативних актiв вiдносно рiзноманiтних податкiв i
зборiв, якi стягуються як державними, так i мiсцевими органами влади. Податки, якi застосовуються,
включають податок на прибуток, податок на додану вартiсть, нарахування на фонд заробiтної плати, а
також iншi податки i збори. Закони, якi регулюють цi податки, часто змiнюються, а їх положення часто
нечiткi або не розробленi. Також немає достатньої кiлькостi судових прецедентiв щодо цих проблем.
Iснують рiзнi точки зору вiдносно тлумачення правових норм серед державних мiнiстерств i органiзацiй
(наприклад, податкової адмiнiстрацiї та її iнспекцiй), що викликає загальну невизначенiсть. Правильнiсть
складання податкових декларацiй, а також iншi питання дотримання законодавства, пiдлягають перевiрцi i
вивченню з боку ряду контролюючих органiв, якi в законодавчому порядку уповноваженi накладати
штрафи та пенi в значних обсягах. Перерахованi фактори визначають наявнiсть в Українi податкових
ризикiв значно бiльших, нiж iснують в країнах з бiльш розвиненою податковою системою. Керiвництво
вважає, що дiяльнiсть Банку здiйснюється в повнiй вiдповiдностi з дiючим законодавством, що регулює
його дiяльнiсть, i що Банк нарахував всi вiдповiднi податки. В тих випадках, коли iснує невизначенiсть
вiдносно сум податкiв до сплати, нарахування проводяться виходячи з оцiнок керiвництва Банку на основi
аналiзу iнформацiї, що є в його розпорядженнi. Таблиця 26.1. Структура зобов'язань з кредитування
Примiтки 30 вересня 2018 р. 31 грудня 2017 р. Експортнi акредитиви - 278 Гарантiї виданi 199 958 510 084
Резерв за зобов’язаннями, що пов’язанi з кредитуванням 20 (3 418) (2 066) Усього зобов’язань, що
пов’язанi з кредитуванням, за мiнусом резерву 196 540 508 296 Примiтка 27. Похiднi фiнансовi iнструменти
Справедливу вартiсть сум до отримання чи до вiдправлення за контрактами валютного свопу, укладеними
Банком, на звiтну дату наведено у таблицi нижче. До таблицi включено контракти з датою розрахункiв
пiсля вiдповiдної звiтної дати; суми за цими контрактами показано розгорнуто – до взаємозалiку позицiй
(та платежiв) по кожному контрагенту. Цi контракти мають короткостроковий характер. Таблиця 27.1.
Справедлива вартiсть похiдних фiнансових iнструментiв Найменування статтi 30 вересня 2018 р. 31 грудня
2017 р. Додатне значення справедливої вартостi Вiд’ємне значення справедливої вартостi Додатне значення

справедливої вартостi Вiд’ємне значення справедливої вартостi Валютнi контракти свопи, в тому числi:
Сума вимог (грн) 560 572 − − − Сума вимог (дол. США) − 14 149 − 179 576 Сума вимог (евро) 208 714 − − −
Сума зобов’язань (грн) (9 927) (14 173) − − Сума зобов’язань (евро) (480 367) − − (180 292) Сума
зобов’язань (дол. США) (278 009) − − − Чиста справедлива вартiсть 983 (24) − (716)
Примiтка 28.
Операцiї з пов'язаними сторонами Як правило, сторони вважаються пов’язаними, якщо вони знаходяться
пiд спiльним контролем, або якщо одна з них має можливiсть контролювати iншу або може мати суттєвий
вплив при прийняттi фiнансових та управлiнських рiшень. Пiд час розгляду кожного випадку вiдносин, що
можуть являти собою вiдносини мiж пов’язаними сторонами, увага придiляється сутi цих вiдносин, а не
лише їх юридичнiй формi. Протягом 9 мiсяцiв 2018 та 2017 рокiв Банк проводив операцiї з пов’язаними
особами. Умови операцiї з пов’язаними особами не вiдрiзнялись вiд умов за аналогiчними операцiями з
iншими контрагентами Банку. Таблиця 28.1. Залишки за операцiями з пов'язаними сторонами за станом на
кiнець звiтного перiоду Материнська компанiя Найбiльшi учасники (акцiонери) банку Провiдний
управлiнський персонал Iншi пов'язанi сторони Кошти в iнших банках - - - 693 558 Кредити та
заборгованiсть клiєнтiв (контрактна процентна ставка 11 30%) − 383 752 667 129 Резерв пiд заборгованiсть
за кредитами за станом на 30 вересня − − (2) (40 126) Iншi активи − − − 4 145 Кошти банкiв - - - 307 302
Кошти клiєнтiв (контрактна процентна ставка 0-22%) 550 11 003 32 556 1 962 036 Борговi цiннi папери,
емiтованi банком (контрактна процентна ставка 17%) − − -- 38 337 Резерви за зобов'язаннями -- -- 3 332
Iншi зобов'язання − 6 53 376 948 Таблиця 28.2. Доходи та витрати за операцiями з пов'язаними сторонами
за звiтний перiод Материнська компанiя Найбiльшi учасники (акцiонери) банку Провiдний управлiнський
персонал Iншi пов'язанi сторони Процентнi доходи − 0 56 64 226 Процентнi витрати − (250) (1 368) (139
033) Результат вiд операцiй з iноземною валютою − − − 98 Комiсiйнi доходи 2 81 121 43 019 Вiдрахування
до резерву пiд знецiнення кредитiв та коштiв в iнших банках − -- 4 (36 878) Iншi операцiйнi доходи − − 129
7 126 Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати − − (39 604) (76 647)
Таблиця 28.5. Залишки за
операцiями з пов'язаними сторонами за станом на кiнець попереднього перiоду Найменування статтi
Материнська компанiя Найбiльшi учасники (акцiонери) банку Провiдний управлiнський персонал Iншi
пов'язанi сторони Кредити та заборгованiсть клiєнтiв (контрактна процентна ставка 11 23%) − 7 924 570
102 Резерв пiд заборгованiсть за кредитами за станом на 31 грудня − − (6) (3 248) Iншi активи − − − 4 350
Кошти банкiв (контрактна процентна ставка 0,001 10%) 141 521 Кошти клiєнтiв (контрактна процентна
ставка 0-16%) 573 5 600 33 248 1 655 084 Борговi цiннi папери, емiтованi банком (контрактна процентна
ставка 16%) − − 2 017 338 518 Iншi зобов'язання − 9 30 63 897 Таблиця 28.6. Доходи та витрати за
операцiями з пов'язаними сторонами за попереднiй перiод Найменування статтi Материнська компанiя
Найбiльшi учасники (акцiонери) банку Провiдний управлiнський персонал Iншi пов'язанi сторони
Процентнi доходи − - 204 47 645 Процентнi витрати − (272) (974) (138 512) Комiсiйнi доходи 69 97 86 18
612 Вiдрахування до резерву пiд знецiнення кредитiв та коштiв в iнших банках − -- (1) 17 627 Iншi
операцiйнi доходи − − 76 7 245 Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати − − (26 222) (787)
Примiтка
29. Подiї пiсля звiтного перiоду На виконання вимог Закону України «Про внесення змiн до деяких
законодавчих актiв України щодо спрощення ведення бiзнесу та залучення iнвестицiй емiтентами цiнних
паперiв» вiд 16.11.2017 за № 2210, рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ТАСКОМБАНК» (протокол № б/н вiд 02.08.2018) тип Банку було змiнено з публiчного
акцiонерного товариства на приватне, у зв’язку з чим повне найменування ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «ТАСКОМБАНК» змiнено на АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТАСКОМБАНК»:
09.10.2018 року було здiйснено державну реєстрацiю Статуту Банку в новiй редакцiї, внесено вiдповiднi
змiни до Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських
формувань. 12 жовтня 2018 року (далi – Дата приєднання) правонаступником всього майна, всiх прав та
обов’язкiв Публiчного акцiонерного товариства «ВiЕс Банк» стало АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ТАСКОМБАНК» внаслiдок реорганiзацiї шляхом приєднання ПАТ «ВiЕс Банк» до АТ «ТАСКОМБАНК».
16 жовтня 2018 року Загальнi збори акцiонерiв обох банкiв затвердили вiдповiдне рiшення. З дати
приєднання АТ «ТАСКОМБАНК» у порядку правонаступництва набуло всiх прав за переданими йому
ПАТ «ВiЕс Банк» активами (включаючи права за договорами забезпечення, у тому числi поруки), а також
набуло обов’язкiв боржника за вимогами кредиторiв (вкладникiв) за переданими зобов’язаннями.
Керiвництво Банку вважає, що пiсля 30 вересня 2018 року було вжито усiх необхiдних заходiв для
пiдтримки економiчної стабiльностi у вказаних вище умовах. Затверджено до випуску та пiдписано 30
жовтня 2018 року Голова Правлiння Сергiй Леонiдович Тiгiпко Головний бухгалтер Анатолiй Вiкторович
Кухарчук

