Титульний аркуш
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та
достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії.
В.о.Голови
Правлiння

Дубєй Володимир Володимирович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

29.04.2016

М.П.

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2015 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТАСКОМБАНК"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
09806443
4. Місцезнаходження
м. Київ , Шевченкiвський, 01032, Київ, Симона Петлюри, 30
5. Міжміський код, телефон та факс
44 428-97-46 44 428-97-46
6. Електронна поштова адреса
a.karelin@tascombank.com.ua

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

29.04.2016
(дата)

2. Річна інформація опублікована у

"Бюлетень. Цiннi папери України" 79

29.04.2016

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Річна інформація розміщена на власній
сторінці

www.tascombank.com.ua
(адреса сторінки)

в мережі
Інтернет

29.04.2016
(дата)

Зміст
1. Основні відомості про емітента

X

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

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство

X

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

X

7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

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

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

X

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу

X

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

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на

кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які
відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами
іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на
іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного
року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових
платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими
забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність

X

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

X

32. 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)

33. Примітки

1."Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб" - АТ
"ТАСКОМБАНК" не має акцiй, часток, паїв в юридичних особах, створених
протягом 2015 року;
2."Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря" - Посада
корпоративного секретаря не передбачена Статутом;
3."Iнформацiя про дивiденди" - Загальними Зборами було прийнято рiшення за
результатами 2015 року виплату дивiдендiв акцiонерам не здiйснювати;
4."Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" - не випускались;
5."Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента" - не випускались;
6."Iнформацiя про викуп власних акцiй" - не здiйснювалось;
7."Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї"
- не надається, взв"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;
8."Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" - не надається, взв"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;

9."Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" iнформацiя вiдсутня;
10." Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй"- iнформацiя вiдсутня;
11."Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття"iнформацiя вiдсутня;
12."Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати
чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права
вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного
покриття"- iнформацiя вiдсутня;
13."Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв"- iнформацiя вiдсутня;
14."Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв"- iнформацiя вiдсутня;
15."Основнi вiдомостi про ФОН"- iнформацiя вiдсутня;
16."Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН"- iнформацiя вiдсутня;
17."Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН"- iнформацiя
вiдсутня;
18." Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН"- iнформацiя вiдсутня;
19."Правила ФОН"- iнформацiя вiдсутня;
20."Фiнансова звiтнiсть складена за мiжнародними стандартами фiнансової
звiтностi "звiт про стан об'єкта нерухомостi" - 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.

III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТАСКОМБАНК"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
АД 516112
3. Дата проведення державної реєстрації
21.10.1991
4. Територія (область)
м. Київ
5. Статутний капітал (грн)
308000000
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
527
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
65.19 Iншi види грошового посередництва
00
00
10. 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.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у національній валюті
Головне управлiння НБУ по м.Києву i Київськiй областi
2) МФО банку
321024
3) поточний рахунок
32007140501
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у іноземній валюті
ПАТ "ВТБ Банк"

5) МФО банку
321767
6) поточний рахунок
16006101002945
12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності

Номер
ліцензії
(дозволу)

Дата
видачі

Державний
орган, що
видав

Дата
закінчення
дії ліцензії
(дозволу)

1

2

3

4

5

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

Опис

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

Банкiвська лiцензiя

АЕ
294421

Строк дiї лiцензiї з 12.10.2013 - необмежений

АЕ
294422

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

Опис

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

25.10.2011

Нацiональний
Необмежена
банк України

Строк дiї лiцензiї необмежений

Опис

Опис

Нацiональна
комiсiя з
цiнних
16.09.2014
Необмежена
паперiв та
фондового
ринку

Строк дiї лiцензiї з 12.10.2013 - необмежений

84

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

Нацiональна
комiсiя з
цiнних
16.09.2014
Необмежена
паперiв та
фондового
ринку

АЕ
642018

Нацiональна
комiсiя з
цiнних
13.05.2015
Необмежена
паперiв та
фондового
ринку

Строк дiї лiцензiї з 14.05.2015 - необмежений

АЕ
642019

Нацiональна
комiсiя з
цiнних
13.05.2015
Необмежена
паперiв та
фондового
ринку

Строк дiї лiцензiї з 14.05.2015 - необмежений

АЕ
642020

13.05.2015

Нацiональна
комiсiя з
Необмежена
цiнних

паперiв та
фондового
ринку
Опис

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

Строк дiї лiцензiї з 14.05.2015 - необмежений

АЕ
642021

Нацiональна
комiсiя з
цiнних
13.05.2015
Необмежена
паперiв та
фондового
ринку

Строк дiї лiцензiї з 14.05.2015 - необмежений

15. Інформація про рейтингове агентство
Найменування
рейтингового
агентства

Ознака рейтингового
агентства (уповноважене,
міжнародне)

Дата визначення або
поновлення рейтингової оцінки
емітента або цінних паперів
емітента

Рівень кредитного
рейтингу емітента або
цінних паперів емітента

1

2

3

4

ТОВ "КредитРейтинг"

уповноважене рейтингове
агентство

08.09.2015

uaА-

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

Код за ЄДРПОУ
засновника та/або
учасника

Місцезнаходження

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

КП "Водоканал"

03327121

69002Україна Запорiжжя
вул.Артема, 61

0.1781

Прізвище, ім"я, по
батькові фізичної особи

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

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

Усього

0.1781

V. Інформація про посадових осіб емітента
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) посада
Член ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Мальцева Анастасiя Валерiївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
ВМ 866627 06.03.2000 Володарсько-Волинським РВ УМВС України в Житомирськiй областi
4) рік народження**
1983

5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
13
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
АТ «СК «ТАС» (приватне), Начальник управлiння фiнансiв ТОВ «ТАС Груп», Старший менеджер
з фiнансової та страхової дiяльностi Дирекцiї з управлiння активами у фiнансовому секторi ТОВ
«Iнвестицiйно фiнансова Група «ТАС», менеджер з фiнансової та страхової дiяльностi Дирекцiї з
управлiння активами у фiнансовому секторi
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.07.2015 5 рокiв
9) Опис
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; вносять 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
Загальний стаж роботи:13 рокiв
Обiймає посаду Начальника управлiння фiнансiв АТ« СК «ТАС» (приватне), код ЄДРПОУ
30929821,
мiсцезнаходження 03062, м.Київ, Проспект Перемоги, 65
Iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п'яти рокiв :
ТОВ «ТАС Груп», Старший менеджер з фiнансової та страхової дiяльностi Дирекцiї з управлiння
активами у
фiнансовому секторi;
ТОВ «Iнвестицiйно фiнансова Група «ТАС», менеджер з фiнансової та страхової дiяльностi
Дирекцiї з
управлiння активами у фiнансовому секторi.
Згоди на розкриття розмiру виплаченої винагороди не отримано.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Перший Заступник Голови Правлiння, Член Правлiння Паравлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Альмяшев Iван Алiмович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
СО 050854 15.01.1999 Радянським РУ ГУ МВС України в м.Києвi
4) рік народження**
1976

5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
16
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Заступника Голови Правлiння, члена Правлiння АТ «ТАСКОМБАНК»; Заступника начальника
Управлiння ризикiв – начальника вiддiлу кредитних ризикiв АТ «Сбербанк Росiї»; Заступника
Департаменту ризик-менеджменту АТ «Сведбанк» (публiчне); Головного фахiвця вiддiлу оцiнки
ризикiв корпоративних клiєнтiв управлiння корпоративних клiєнтiв «УнiкредитБанк ТзОВ» ТзОВ»
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
21.10.2014 3 роки
9) Опис
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: 9 рокiв
Перелiк попереднiх посад, протягом п'яти останнiх рокiв:
Заступник Голови Правлiння, члена 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.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Заступник Голови Правлiння, Член Правлiння Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Березнiкова Рината Миколаївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
АЕ 763487 01.10.1997 1ВМ Павлоградського МВУМВС України в Днiпропетровськiй обл.
4) рік народження**
1966
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
26

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Заступник Голови Правлiння, Член 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 «ТАСКомерцбанк»; Начальник вiддiлу кредитування клiєнтiв АКБ «ТАС-Комерцбанк»
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
21.10.2014 3 роки
9) Опис
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: 14 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.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Заступник Голови Правлiння, Член Правлiння Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Поляк Олег Якович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
МЕ 931610 14.04.2009 Подiльським РУ ГУ МВС України в м.Києвi
4) рік народження**
1982
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
14
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
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 «ТАСКомерцбанк».
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.04.2015 3 роки
9) Опис
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: 9 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.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Заступник Голови Правлiння – керiвник Схiдного регiону, Член Правлiння Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Путiнцева Тетяна Володимирiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
ВК 377744 30.07.2007 Ворошиловським РВ ДМУ ГУМВС України в м. Донецьку
4) рік народження**
1975
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
18
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Заступник Голови Правлiння - керiвник Схiдного регiону, Член Правлiння АТ «ТАСКОМБАНК»;
Директор Донецького регiонального центру АТ «ТАСКОМБАНК»; Начальник Управлiння по
роботi з корпоративними клiєнтами фiлiї «Головне управлiння ПАТ Промiнвестбанк в Донецькiй
областi; Виконуючий обов’язки директора Донецького регiонального центру АТ «Сведбанк»
(публiчне); Директор Донецького мiжрегiонального та корпоративного центру АТ «Сведбанк»
(публiчне).
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

21.10.2014 3 роки
9) Опис
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: 12 рокiв
Перелiк попереднiх посад, протягом п'яти останнiх рокiв:
Заступник Голови Правлiння - керiвника Схiдного регiону, Члена Правлiння АТ
«ТАСКОМБАНК»;
Директор Донецького регiонального центру АТ «ТАСКОМБАНК»;
Начальник Управлiння по роботi з корпоративними клiєнтами фiлiї «Головне управлiння ПАТ
Промiнвестбанк в Донецькiй областi;
Виконуючий обов’язки директора Донецького регiонального центру АТ «Сведбанк» (публiчне);
Директор Донецького мiжрегiонального та корпоративного центру АТ «Сведбанк» (публiчне).
Згоди на розкриття розмiру виплаченої винагороди не отримано.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Директор Департаменту фiнансового монiторингу та внутрiшнього контролю, Член Пра
Правлiннявлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Сокова Марина Андрiївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
МН 575150 26.04.2003 Московським РВХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi
4) рік народження**
1986
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
7
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
директор Департаменту фiнансового монiторингу та внутрiшнього контролю АТ
«ТАСКОМБАНК»; начальник Вiддiлу фiнансового монiторингу АТ «ТАСКОМБАНК»; заступник
начальника Вiддiлу фiнансового монiторингу АТ «ТАСКОМБАНК»; начальника управлiння
фiнансового монiторингу ПАТ «БАНК РИНКОВI ТЕХНОЛОГIЇ»; начальника вiддiлу монiторингу
ПАТ «IННОВАЦIЙНО-ПРОМИСЛОВИЙ БАНК»; провiдного економiста вiддiлу координацiї та
контролю Управлiння фiнансового монiторингу Департаменту контролю банкiвських ризикiв ПАТ
«ВТБ Банк»
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.03.2015 3 роки

9) Опис
Призначено на вказану посаду рiшенням Спостережної Ради АТ "ТАСКОМБАНК" (протокол вiд
24.03.2015 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) – 7 рокiв. Попереднi посади: директора Департаменту
фiнансового монiторингу та внутрiшнього контролю АТ «ТАСКОМБАНК»; начальника Вiддiлу
фiнансового монiторингу АТ «ТАСКОМБАНК»; заступника начальника Вiддiлу фiнансового
монiторингу АТ «ТАСКОМБАНК»; начальника управлiння фiнансового монiторингу ПАТ «БАНК
РИНКОВI ТЕХНОЛОГIЇ»; начальника вiддiлу монiторингу ПАТ «IННОВАЦIЙНОПРОМИСЛОВИЙ БАНК»; провiдного економiста вiддiлу координацiї та контролю Управлiння
фiнансового монiторингу Департаменту контролю банкiвських ризикiв ПАТ «ВТБ Банк».
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Голова Ревiзiйної Комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Мельничук Наталiя Костянтинiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
СО 203678 05.08.1999 Ленiнградським РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi
4) рік народження**
1973
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
27
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Займає посаду внутрiшнього аудитора АТ «СГ «ТАС» (приватне). Ранiше займала посаду
начальника контрольно-ревiзiйного управлiння АТ «СГ «ТАС» (приватне), начальника вiддiлу
звiтностi та аналiзу Бек-офiсу АТ «СГ «ТАС» (приватне), провiдного спецiалiста вiддiлу звiтностi
та аналiзу Бек-офiсу АТ «СГ «ТАС» (приватне).
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.07.2015 5 рокiв
9) Опис
Обрано 24.07.2015р. рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв АТ «ТАСКОМБАНК» з 25.07.2015р. на
строк 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; вносять 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: 27 рокiв Обiймає посаду внутрiшнього аудитора АТ «
СГ «ТАС» (приватне), код ЄДРПОУ 30115243, мiсцезнаходження 03062, м.Київ, Проспект

Перемоги, 65 Iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п'яти рокiв : начальник контрольноревiзiйного управлiння АТ «СГ «ТАС» (приватне), начальник вiддiлу звiтностi та аналiзу Бекофiсу АТ «СГ «ТАС» (приватне), провiдний спецiалiст вiддiлу звiтностi та аналiзу Бек-офiсу АТ
«СГ «ТАС» (приватне).. Згоди на розкриття розмiру виплаченої винагороди не отримано.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Ревiзiйної Комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Найда Катерина Олександрiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
ТТ 047717 16.09.2011 Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
4) рік народження**
1983
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
11
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Начальник управлiння фiнансового контролю та управлiння активами у секторi нерухомостi ТОВ
“ТАС Груп”.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.07.2015 5 рокiв
9) Опис
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; вносять 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: 11 рокiв. Обiймає посаду Начальника управлiння фiнансового контролю та
управлiння активами у секторi нерухомостi ТОВ «ТАС Груп», код ЄДРПОУ 37471294,
мiсцезнаходження 01032, м.Київ, вул.Симона Петлюри, 30. Iнформацiя про стаж роботи протягом
останнiх п'яти рокiв : Начальник управлiння фiнансового контролю та управлiння активами у
секторi нерухомостi ТОВ “ТАС Груп”. Згоди на розкриття розмiру виплаченої винагороди не
отримано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не
має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Дубєй Володимир Володимирович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
АК 969910 03.10.2000 Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.
4) рік народження**
1961
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
32
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Заступник Голови Правлiння АТ «Сведбанк» (публiчне).
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
21.10.2014 3 роки
9) Опис
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 Загальний стаж
роботи: 32 роки. Перелiк попереднiх посад, протягом останнiх рокiв: Голова Правлiння АТ
«ТАСКОМБАНК»; Заступник Голови Правлiння АТ «Сведбанк» (публiчне); Керуючий
Центральною Днiпропетровською фiлiєю АКБ «ТАС-Комерцбанк» Згоди на розкриття розмiру
виплаченої винагороди не отримано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
посадова особа емiтента не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Спостережної Ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Максюта Анатолiй Аркадiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
СН 396133 28.01.1997 Залiзничним РУ ГУ МВС України в м. Києвi
4) рік народження**
1963
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
34

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Займав посади: 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) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
23.10.2015 3 роки
9) Опис
Обрано рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв АТ «ТАСКОМБАНК» вiд 23.10.2015р.термiном на
3 (три) роки. 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: 34 роки. Перелiк попереднiх посад, протягом останнiх рокiв: 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.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Спостережної Ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Никитенко Валентина Степанiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
СО 244248 18.11.1999 Подiльським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
4) рік народження**
1963
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
34
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Займала посади: 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) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
23.10.2015 3 роки

9) Опис
Обрано рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв АТ «ТАСКОМБАНК» вiд 23.10.2015р.термiном на
3 (три) роки. 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: 32 роки. Обiймає посаду: Експерт центру перспективних дослiджень, аналiзу та
стратегiй розвитку пенсiйної сфери Державне пiдприємство «Iнформацiйний центр
персонiфiкованого облiку Пенсiйного фонду України», код ЄДРПОУ 31406759,
мiсцезнаходження: 01014, м.Київ, ВУЛИЦЯ БОЛСУНОВСЬКА, будинок 31/37.Займав посади:
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.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Спостережної Ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Желтов Олег Миколайович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
ВМ 880384 13.05.2000 Корольовським РВ УМВС України в Житомирськiй областi
4) рік народження**
1982
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
15
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ «Група ТАС», Головний казначей Фiнансової дирекцiї
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
23.10.2015 3 роки
9) Опис
Обрано рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв АТ «ТАСКОМБАНК» вiд 23.10.2015р.термiном на
3 (три) роки. 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: 15 рокiв. Обiймає посаду: Головний казначей фiнансової дирекцiї ТОВ «Група ТАС»,
код ЄДРПОУ 38726562, мiсцезнаходження 01032, м.Київ, вул.Симона Петлюри, 30. Згоди на
розкриття розмiру виплаченої винагороди не отримано.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Спостережної Ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Попенко Сергiй Павлович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
ВН 521999 27.04.2011 Богунським РВ УМВС України в Житомирськiй областi
4) рік народження**
1976
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
21
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ «ГРУПА ТАС», Голова Ради Директорiв
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
23.10.2015 3 роки
9) Опис
Обрано рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв АТ «ТАСКОМБАНК» вiд 23.10.2015р.термiном на
3 (три) роки. 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: 21 рiк. 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.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Голова Спостережної Ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Тiгiпко Сергiй Леонiдович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
АЕ 395478 06.11.1996 Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi
4) рік народження**
1960
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**

26
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПрАТ «СК «IНДУСТРIАЛЬНА», Голова Наглядової ради
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
23.10.2015 3 роки
9) Опис
Обрано рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв АТ «ТАСКОМБАНК» вiд 23.10.2015р.термiном на
3 (три) роки. Непогашеної судимостi за злочини вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi
господарської, службової дiяльностi не має.Голова Спостережної ради органiзовує її роботу,
скликає засiдання Спостережної ради та головує на них, вiдкриває Загальнi збори акцiонерiв,
органiзовує обрання секретаря Загальних зборiв акцiонерiв, здiйснює iншi повноваження,
передбаченi Статутом та Положенням про Спостережну раду. Загальний стаж роботи: 26 рокiв
Обiймає посаду: Голова Наглядової ради, ПрАТ «СК «IНДУСТРIАЛЬНА», код ЄДРПОУ
32920354, мiсцезнаходження 03062, м.Київ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 65. Згоди на
розкриття розмiру виплаченої винагороди не отримано. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

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

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

Кількість
акцій
(штук)

Від загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

прості
іменні

прості на
пред'явника

привілейовані
іменні

привілейовані
на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Голова
Правлiння

Дубєй Володимир
Володимирович

АК 969910 03.10.2000 Жовтневим
РВ ДМУ УМВС України в
Днiпропетровськiй обл.

286

0.0065

286

0

0

0

Голова
Спостережної
Ради

Тiгiпко Сергiй Леонiдович

АЕ 395478 26.09.1996 Жовтневим
РВ ДМУ УМВС України в
Днiпропетровськiй областi

1

0.00002

1

0

0

0

Член
Спостережної
Ради

Попенко Сергiй Павлович

ВН 521999 27.04.2011
Богунським РВ УМВС України в
Житомирськiй областi

14

0.0003

14

0

0

0

Усього

301

0.0068

301

0

0

0

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

Кількість за видами акцій

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
Найменування
юридичної особи

Код за
ЄДРПОУ

Місцезнаходження

АЛКЕМI ЛIМIТЕД

НЕ211721

1097 Кiпр Кiпр Никосия
Диагор, 4, КЕРМИА КОРТ, 1й
этаж, Офис 104

Прізвище, ім'я, по
батькові фізичної
особи*

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

Від загальної
Кількість
кількості акцій (у
акцій (штук)
відсотках)
4388577

99.7404

Від загальної
Кількість
кількості акцій (у
акцій (штук)
відсотках)
4388577

99.7404

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Заповненювати необов'язково.

Кількість за видами акцій
прості
іменні

прості на
пред'явника

привілейовані
іменні

привілейовані на
пред'явника

4388577

0

0

0

Кількість за видами акцій
прості
іменні

прості на
пред'явника

привілейовані
іменні

привілейовані на
пред'явника

4388577

0

0

0

VII. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид
загальних
зборів*
Дата
проведення
Кворум
зборів**

Опис

чергові

позачергові

X
28.04.2015
99.7404
Порядок денний та результати розгляду питань:
1.Обрання лiчильної комiсiї, секретаря Загальних зборiв акцiонерiв та затвердження регламенту
роботи Загальних зборiв акцiонерiв.
По першому питанню порядку денного Загальнi збори вирiшили:
обрати секретарем Загальних зборiв – Карелiна Артема Валерiйовича, директора Департаменту
iнвестицiйного обслуговування Банку, до складу лiчильної комiсiї Загальних зборiв обрати: Головою
лiчильної комiсiї - Плотнiченка Олега Петровича – Виконуючого обов’язки Начальника Управлiння
правового забезпечення корпоративних вiдносин та претензiйно-позовної роботи Юридичного
департаменту Банку, членами лiчильної комiсiї - Шляхова Ярослава Миколайовича – Начальника
Вiддiлу цiнних паперiв Департаменту iнвестицiйного обслуговування Банку та Лашевську Ларису
Василiвну начальника управлiння депозитарної дiяльностi Департаменту iнвестицiйного
обслуговування Банку.
Затвердити наступний регламент роботи Загальних зборiв:
-Для доповiдi з питань порядку денного – до 15 хв.
-Для виступiв при обговореннi - до 5 хв.
-Питання доповiдачам подаються в письмовому виглядi, уснi довiдки та вiдповiдi на питання – до 3
хв.
Голосували шляхом голосування з використанням бюлетенiв:
1 акцiонер, який у сукупностi володiє 4 388 577 голосiв, з них:
«за» – 4 388 577 голосiв (100% голосiв акцiонерiв, присутнiх на Загальних зборах);
«проти» – 0 голосiв;
«утрималися» – 0 голосiв.
2.Звiт Правлiння АТ «ТАСКОМБАНК» за 2014 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту
Правлiння АТ «ТАСКОМБАНК» за 2014 рiк.
По другому питанню порядку денного Загальнi збори вирiшили:
Прийняти до вiдома Звiт Правлiння АТ «ТАСКОМБАНК» за 2014 рiк.
Голосували шляхом голосування з використанням бюлетенiв:
1 акцiонер, який у сукупностi володiє 4 388 577 голосiв, з них:
«за» – 4 388 577 голосiв (100% голосiв акцiонерiв, присутнiх на Загальних зборах);
«проти» – 0 голосiв;
«утрималися» – 0 голосiв.
3.Звiт Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК» за 2014 рiк та прийняття рiшення за наслiдками
розгляду звiту Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК» за 2014 рiк.
По третьому питанню порядку денного Загальнi збори вирiшили:
Прийняти до вiдома Звiт Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК» за 2014 рiк.
Голосували шляхом голосування з використанням бюлетенiв:
1 акцiонер, який у сукупностi володiє 4 388 577 голосiв, з них:
«за» – 4 388 577 голосiв (100% голосiв акцiонерiв, присутнiх на Загальних зборах);
«проти» – 0 голосiв;
«утрималися» – 0 голосiв.
4.Затвердження Звiту про корпоративне управлiння АТ «ТАСКОМБАНК» за 2014 рiк.
По четвертому питанню Загальнi збори вирiшили:
Затвердити Звiт про корпоративне управлiння АТ «ТАСКОМБАНК» за 2014 рiк.
Голосували шляхом голосування з використанням бюлетенiв:
1 акцiонер, який у сукупностi володiє 4 388 577 голосiв, з них:
«за» – 4 388 577 голосiв (100% голосiв акцiонерiв, присутнiх на Загальних зборах);
«проти» – 0 голосiв;
«утрималися» – 0 голосiв.
5.Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї АТ «ТАСКОМБАНК» за 2014 рiк та прийняття рiшення за
наслiдками розгляду звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї АТ «ТАСКОМБАНК» за 2014 рiк.
По п’ятому питанню Загальнi збори вирiшили:
Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї за 2014 рiк.

Голосували шляхом голосування з використанням бюлетенiв:
1 акцiонер, який у сукупностi володiє 4 388 577 голосiв, з них:
«за» – 4 388 577 голосiв (100% голосiв акцiонерiв, присутнiх на Загальних зборах);
«проти» – 0 голосiв;
«утрималися» – 0 голосiв.
6.Звiт та висновки зовнiшнього аудитора про пiдтвердження рiчної фiнансової звiтностi АТ
«ТАСКОМБАНК» за 2014 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та висновкiв
зовнiшнього аудитора, затвердження заходiв за результатами їх розгляду.
По шостому питанню Загальнi збори вирiшили:
Затвердити Звiт та висновки зовнiшнього аудитора про пiдтвердження рiчної фiнансової звiтностi АТ
«ТАСКОМБАНК» за 2014 рiк. Заходи за результатами розгляду звiту та висновкiв не затверджувати.
Голосували шляхом голосування з використанням бюлетенiв:
1 акцiонер, який у сукупностi володiє 4 388 577 голосiв, з них:
«за» – 4 388 577 голосiв (100% голосiв акцiонерiв, присутнiх на Загальних зборах);
«проти» – 0 голосiв;
«утрималися» – 0 голосiв.
7.Затвердження рiчного звiту та балансу АТ «ТАСКОМБАНК» за 2014 рiк.
По сьомому питанню Загальнi збори вирiшили:
Затвердити рiчний звiт та баланс АТ «ТАСКОМБАНК» за 2014 рiк.
Голосували шляхом голосування з використанням бюлетенiв:
1 акцiонер, який у сукупностi володiє 4 388 577 голосiв, з них:
«за» – 4 388 577 голосiв (100% голосiв акцiонерiв, присутнiх на Загальних зборах);
«проти» – 0 голосiв;
«утрималися» – 0 голосiв.
8.Про розподiл прибутку i збиткiв АТ «ТАСКОМБАНК» за 2014 рiк та використання фондiв АТ
«ТАСКОМБАНК», прийняття рiшення про виплату дивiдендiв та затвердження їх розмiру.
По восьмому питанню Загальнi збори вирiшили:
Встановити наступний порядок розподiлу прибутку:
1. Затвердити прибуток звiтного 2014 року в розмiрi 9 134 551,64 грн., що визначається у регiстрах
бухгалтерського облiку та пiдтверджений незалежною аудиторською компанiєю ТОВ «БЕЙКЕР
ТIЛЛI УКРАЇНА».
2. Згiдно iз законодавством України та внутрiшнiми Положеннями Банку прибуток звiтного 2014 року
спрямувати на:
• формування резервного фонду Банку (в розмiрi 5%) в сумi – 456 727,58 грн. (балансовий рахунок
5021);
• прибуток в сумi 8 677 824,06 грн. залишити нерозподiленим на рахунку 5030 «Нерозподiленi
прибутки минулих рокiв».
3. За результатами 2014 року виплату дивiдендiв акцiонерам не здiйснювати.
Голосували шляхом голосування з використанням бюлетенiв:
1 акцiонер, який у сукупностi володiє 4 388 577 голосiв, з них:
«за» – 4 388 577 голосiв (100% голосiв акцiонерiв, присутнiх на Загальних зборах);
«проти» – 0 голосiв;
«утрималися» – 0 голосiв.
9.Про внесення змiн до статуту АТ «ТАСКОМБАНК» шляхом затвердження його нової редакцiї.
По дев’ятому питанню Загальнi збори вирiшили:
Внести змiни до Статуту АТ «ТАСКОМБАНК» шляхом затвердження його нової редакцiї.
Встановити, що нова редакцiя Статуту Банку набирає чинностi з дати її державної реєстрацiї
вiдповiдно до чинного законодавства України. Уповноважити Голову Правлiння АТ
«ТАСКОМБАНК» Дубєя Володимира Володимировича пiдписати нову редакцiю Статуту Банку та
забезпечити здiйснення дiй (заходiв) з державної реєстрацiї Статуту Банку в новiй редакцiї.
Голосували шляхом голосування з використанням бюлетенiв:
1 акцiонер, який у сукупностi володiє 4 388 577 голосiв, з них:
«за» – 4 388 577 голосiв (100% голосiв акцiонерiв, присутнiх на Загальних зборах);
«проти» – 0 голосiв;
«утрималися» – 0 голосiв.
10.Про внесення змiн до внутрiшнiх положень (документiв) АТ «ТАСКОМБАНК», шляхом
затвердження їх у нових редакцiях:
-Положення Про Спостережну Раду АТ «ТАСКОМБАНК»
-Регламент Загальних зборiв акцiонерiв АТ «ТАСКОМБАНК»
-Положення про Правлiння АТ «ТАСКОМБАНК»
-Кодекс корпоративної етики АТ «ТАСКОМБАНК»
-Кодекс «Принципи корпоративного громадянства» АТ «ТАСКОМБАНК»
-Кодекс корпоративного управлiння АТ «ТАСКОМБАНК»

-Положення про iнформацiйну полiтику АТ «ТАСКОМБАНК»
-Положення про акцiї та дивiдендну полiтику АТ «ТАСКОМБАНК»
-Положення про ревiзiйну комiсiю АТ «ТАСКОМБАНК»
По десятому питанню Загальнi збори вирiшили:
Внести змiни до наступних дiючих положень Банку шляхом затвердження їх у нових редакцiях:
-Положення Про Спостережну Раду АТ «ТАСКОМБАНК»
-Регламент Загальних зборiв акцiонерiв АТ «ТАСКОМБАНК»
-Положення про Правлiння АТ «ТАСКОМБАНК»
-Кодекс корпоративної етики АТ «ТАСКОМБАНК»
-Кодекс «Принципи корпоративного громадянства» АТ «ТАСКОМБАНК»
-Кодекс корпоративного управлiння АТ «ТАСКОМБАНК»
-Положення про iнформацiйну полiтику АТ «ТАСКОМБАНК»
-Положення про акцiї та дивiдендну полiтику АТ «ТАСКОМБАНК»
-Положення про ревiзiйну комiсiю АТ «ТАСКОМБАНК».
Встановити, що новi редакцiї зазначених у цьому рiшеннi документiв набирають чинностi з дати
державної реєстрацiї нової редакцiї Статуту Банку вiдповiдно до чинного законодавства України.
Голосували шляхом голосування з використанням бюлетенiв:
1 акцiонер, який у сукупностi володiє 4 388 577 голосiв, з них:
«за» – 4 388 577 голосiв (100% голосiв акцiонерiв, присутнiх на Загальних зборах);
«проти» – 0 голосiв;
«утрималися» – 0 голосiв.
11.Про припинення повноважень Голови та членiв ревiзiйної комiсiї АТ «ТАСКОМБАНК».
По одинадцятому питанню Загальнi збори вирiшили:
Припинити з 29.04.2015 року повноваження членiв дiючого складу ревiзiйної комiсiї АТ
«ТАСКОМБАНК» у кiлькостi 3 (трьох) осiб (членiв) в наступному складi:
-Голова ревiзiйної комiсiї Середа Таїсiя Володимирiвна,
-Член ревiзiйної комiсiї Мальцева Анастасiя Валерiївна,
-Член ревiзiйної комiсiї Гiренко Катерина Вiталiївна.
Голосували шляхом голосування з використанням бюлетенiв:
1 акцiонер, який у сукупностi володiє 4 388 577 голосiв, з них:
«за» – 4 388 577 голосiв (100% голосiв акцiонерiв, присутнiх на Загальних зборах);
«проти» – 0 голосiв;
«утрималися» – 0 голосiв.
12.Про обрання Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї АТ «ТАСКОМБАНК».
По дванадцятому питанню Загальнi збори вирiшили:
Обрати з 30.04.2015 року ревiзiйну комiсiю АТ «ТАСКОМБАНК» у кiлькостi 3 (трьох) осiб (членiв)
на строк 5 (п’ять) рокiв в наступному складi:
- Голова ревiзiйної комiсiї Середа Таїсiя Володимирiвна;
- Член ревiзiйної комiсiї Мальцева Анастасiя Валерiївна;
- Член ревiзiйної комiсiї Найда Катерина Олександрiвна.
Голосували шляхом кумулятивного голосування з використанням бюлетенiв:
1 акцiонер, який у сукупностi володiє 13 165 731 голосiв для кумулятивного голосування, з них:
- «ЗА» Голову ревiзiйної комiсiї Середу Таїсiю Володимирiвну – 4 388 577 голосiв;
- «ЗА» Члена ревiзiйної комiсiї Мальцеву Анастасiю Валерiївну – 4 388 577 голосiв;
- «ЗА» Члена ревiзiйної комiсiї Найду Катерину Олександрiвну – 4 388 577 голосiв.
13. Про припинення повноважень Голови та членiв Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК».
По тринадцятому питанню Загальнi збори вирiшили:
Припинити з 28.04.2015 року повноваження дiючого складу Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК»
у складi:
-Голова Спостережної Ради, Член Спостережної Ради Назаренко Людмила Василiвна
-Член Спостережної Ради Дурицький Iгор Миколайович.
Голосували шляхом голосування з використанням бюлетенiв:
1 акцiонер, який у сукупностi володiє 4 388 577 голосiв, з них:
«за» – 4 388 577 голосiв (100% голосiв акцiонерiв, присутнiх на Загальних зборах);
«проти» – 0 голосiв;
«утрималися» – 0 голосiв.
14. Про обрання Голови та членiв Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК» та затвердження умов
договорiв (цивiльно-правових та/або трудових), що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх
винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання зазначених договорiв з членами
Спостережної Ради Банку.
По чотирнадцятому питанню Загальнi збори вирiшили:
Обрати з 29.04.2015 року Спостережну Раду АТ «ТАСКОМБАНК» у кiлькостi 5 (п’яти) осiб на cтрок
3 (три) роки у складi.

-Голова Спостережної Ради, Член Спостережної Ради Тiгiпко Сергiй Леонiдович (акцiонер Банку)
-Член Спостережної Ради Попенко Сергiй Павлович (акцiонер Банку)
-Член Спостережної Ради - представник акцiонера Банку - компанiї АЛКЕМI ЛIМIТЕД - Желтов Олег
Миколайович
-Член Спостережної Ради Назаренко Людмила Василiвна (незалежний Член Спостережної Ради
Банку)
-Член Спостережної Ради Панiбратенко Дмитро Анатолiйович (незалежний Член Спостережної Ради
Банку).
Затвердити умови договорiв, що укладатимуться з членами Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК»,
встановити розмiр винагороди членiв Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК» вiдповiдно до
затверджених умов договорiв та обрати Голову Правлiння Банку Дубєя Володимира Володимировича
особою, яка уповноважується на пiдписання зазначених договорiв з членами Спостережної Ради АТ
«ТАСКОМБАНК».
Голосували шляхом кумулятивного голосування з використанням бюлетенiв:
1 акцiонер, який у сукупностi володiє 21 942 885 голосiв для кумулятивного голосування, з них:
-«ЗА» Голову Спостережної Ради, Члена Спостережної Ради Тiгiпко Сергiя Леонiдовича (акцiонера
Банку), затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру винагороди
вiдповiдно до умов зазначеного договору та обрання Голови Правлiння Банку Дубєя Володимира
Володимировича особою, яка уповноважується на пiдписання зазначеного договору з Головою
Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК», Членом Спостережної Ради Тiгiпко Сергiєм Леонiдовичем
– 4 388 577 голосiв;
-«ЗА» Члена Спостережної Ради Попенко Сергiя Павловича (акцiонера Банку), затвердження умов
договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру винагороди вiдповiдно до умов
зазначеного договору та обрання Голови Правлiння Банку Дубєя Володимира Володимировича
особою, яка уповноважується на пiдписання зазначеного договору з Членом Спостережної Ради АТ
«ТАСКОМБАНК» Попенко Сергiєм Павловичем – 4 388 577 голосiв;
-«ЗА» Члена Спостережної Ради представника акцiонера Банку - компанiї АЛКЕМI ЛIМIТЕД Желтова Олега Миколайовича, затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення
розмiру винагороди вiдповiдно до умов зазначеного договору та обрання Голови Правлiння Банку
Дубєя Володимира Володимировича особою, яка уповноважується на пiдписання зазначеного
договору з Членом Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК» Желтовим Олегом Миколайовичем – 4
388 577 голосiв.
-«ЗА» Члена Спостережної Ради Назаренко Людмилу Василiвну (незалежного Члена Спостережної
Ради Банку), затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру
винагороди вiдповiдно до умов зазначеного договору та обрання Голови Правлiння Банку Дубєя
Володимира Володимировича особою, яка уповноважується на пiдписання зазначеного договору з
Членом Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК» Назаренко Людмилою Василiвною – 4 388 577
голосiв.
-«ЗА» Члена Спостережної Ради Панiбратенко Дмитра Анатолiйовича (незалежного Члена
Спостережної Ради Банку), затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення
розмiру винагороди вiдповiдно до умов зазначеного договору та обрання Голови Правлiння Банку
Дубєя Володимира Володимировича особою, яка уповноважується на пiдписання зазначеного
договору з Членом Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК» Панiбратенко Дмитром Анатолiйовичем
– 4 388 577 голосiв.
Пропозицiї до перелiку питань порядку денного подавав акцiонер компанiя АЛКЕМI ЛIМIТЕД.
Скликання рiчних загальних зборiв АТ "ТАСКОМБАНК" iнiцiювала Спостережна Рада АТ
«ТАСКОМБАНК».
Вид
загальних
зборів*
Дата
проведення
Кворум
зборів**

Опис

чергові

позачергові
X
24.07.2015
99.7404

Порядок денний та результати розгляду питань:
1.Обрання лiчильної комiсiї, секретаря Загальних зборiв акцiонерiв та затвердження регламенту
роботи Загальних зборiв акцiонерiв.
По першому питанню порядку денного Загальнi збори вирiшили:
Обрати секретарем Загальних зборiв – Карелiна Артема Валерiйовича, директора Департаменту
iнвестицiйного обслуговування Банку, до складу лiчильної комiсiї Загальних зборiв обрати: Головою

лiчильної комiсiї - Бересток Олену Василiвну – директора Юридичного департаменту Банку, членами
лiчильної комiсiї - Шляхова Ярослава Миколайовича – начальника Вiддiлу цiнних паперiв
Департаменту iнвестицiйного обслуговування Банку та Лашевську Ларису Василiвну - начальника
управлiння депозитарної дiяльностi Департаменту iнвестицiйного обслуговування Банку.
Затвердити наступний регламент роботи Загальних зборiв:
-Для доповiдi з питань порядку денного – до 15 хв.
-Для виступiв при обговореннi - до 5 хв.
-Питання доповiдачам подаються в письмовому виглядi, уснi довiдки та вiдповiдi на питання – до 3
хв.
Голосували шляхом голосування з використанням бюлетенiв:
1 акцiонер, який у сукупностi володiє 4 388 577 голосiв, з них:
«за» – 4 388 577 голосiв (100% голосiв акцiонерiв, присутнiх на Загальних зборах);
«проти» – 0 голосiв;
«утрималися» – 0 голосiв.
2.Про припинення повноважень Голови та членiв ревiзiйної комiсiї АТ «ТАСКОМБАНК».
По другому питанню Загальнi збори вирiшили:
Припинити з 25.07.2015 року повноваження членiв дiючого складу ревiзiйної комiсiї АТ
«ТАСКОМБАНК» у кiлькостi 3 (трьох) осiб (членiв) в наступному складi:
-Голова ревiзiйної комiсiї Середа Таїсiя Володимирiвна,
-Член ревiзiйної комiсiї Мальцева Анастасiя Валерiївна,
-Член ревiзiйної комiсiї Найда Катерина Олександрiвна.
Голосували шляхом голосування з використанням бюлетенiв:
1 акцiонер, який у сукупностi володiє 4 388 577 голосiв, з них:
«за» – 4 388 577 голосiв (100% голосiв акцiонерiв, присутнiх на Загальних зборах);
«проти» – 0 голосiв;
«утрималися» – 0 голосiв.
3.Про обрання Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї АТ «ТАСКОМБАНК».
По третьому питанню Загальнi збори вирiшили:
Обрати з 26.07.2015 року ревiзiйну комiсiю АТ «ТАСКОМБАНК» у кiлькостi 3 (трьох) осiб (членiв)
на строк 5 (п’ять) рокiв в наступному складi:
- Голова ревiзiйної комiсiї Мельничук Наталiя Костянтинiвна;
- Член ревiзiйної комiсiї Мальцева Анастасiя Валерiївна;
- Член ревiзiйної комiсiї Найда Катерина Олександрiвна.
Голосували шляхом кумулятивного голосування з використанням бюлетенiв:
1 акцiонер, який у сукупностi володiє 13 165 731 голосiв для кумулятивного голосування, з них:
- «ЗА» Голову ревiзiйної комiсiї Мельничук Наталiю Костянтинiвну – 4 388 577 голосiв;
- «ЗА» Члена ревiзiйної комiсiї Мальцеву Анастасiю Валерiївну – 4 388 577 голосiв;
- «ЗА» Члена ревiзiйної комiсiї Найду Катерину Олександрiвну – 4 388 577 голосiв.
4.Про припинення повноважень Голови та членiв Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК».
По четвертому питанню Загальнi збори вирiшили:
Припинити з 24.07.2015 року повноваження дiючого складу Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК»
у складi:
-акцiонер Банку Тiгiпко Сергiй Леонiдович,
-акцiонер Банку Попенко Сергiй Павлович,
-представник акцiонера Банку - компанiї АЛКЕМI ЛIМIТЕД - Желтов Олег Миколайович,
-Назаренко Людмила Василiвна (незалежний член Спостережної Ради Банку),
-Панiбратенко Дмитро Анатолiйович (незалежний член Спостережної Ради Банку).
Голосували шляхом голосування з використанням бюлетенiв:
1 акцiонер, який у сукупностi володiє 4 388 577 голосiв, з них:
«за» – 4 388 577 голосiв (100% голосiв акцiонерiв, присутнiх на Загальних зборах);
«проти» – 0 голосiв;
«утрималися» – 0 голосiв.
5.Про обрання Голови та членiв Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК» та затвердження умов
договорiв (цивiльно-правових та/або трудових), що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх
винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання зазначених договорiв з членами
Спостережної Ради Банку.
По п’ятому питанню Загальнi збори вирiшили:
Обрати з 25.07.2015 року Спостережну Раду АТ «ТАСКОМБАНК» у кiлькостi 5 (п’яти) осiб на cтрок
3 (три) роки у складi:
-Голова Спостережної Ради, Член Спостережної Ради Тiгiпко Сергiй Леонiдович (акцiонер Банку),
-Член Спостережної Ради Попенко Сергiй Павлович (акцiонер Банку),
-Член Спостережної Ради - представник акцiонера Банку - компанiї АЛКЕМI ЛIМIТЕД - Желтов Олег
Миколайович,

-Член Спостережної Ради Панiбратенко Дмитро Анатолiйович (незалежний Член Спостережної Ради
Банку),
-Член Спостережної Ради Панiотов Олег Костянтинович (незалежний член Спостережної Ради Банку).
Затвердити умови договорiв, що укладатимуться з членами Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК»,
встановити розмiр винагороди членiв Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК» вiдповiдно до
затверджених умов договорiв та обрати Голову Правлiння Банку Дубєя Володимира Володимировича
особою, яка уповноважується на пiдписання зазначених договорiв з членами Спостережної Ради АТ
«ТАСКОМБАНК».
Голосували шляхом кумулятивного голосування з використанням бюлетенiв:
1 акцiонер, який у сукупностi володiє 21 942 885 голосiв для кумулятивного голосування, з них:
-«ЗА» Голову Спостережної Ради, Члена Спостережної Ради Тiгiпко Сергiя Леонiдовича (акцiонера
Банку), затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру винагороди
вiдповiдно до умов зазначеного договору та обрання Голови Правлiння Банку Дубєя Володимира
Володимировича особою, яка уповноважується на пiдписання зазначеного договору з Головою
Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК», Членом Спостережної Ради Тiгiпко Сергiєм Леонiдовичем
– 4 388 577 голосiв;
-«ЗА» Члена Спостережної Ради Попенко Сергiя Павловича (акцiонера Банку), затвердження умов
договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру винагороди вiдповiдно до умов
зазначеного договору та обрання Голови Правлiння Банку Дубєя Володимира Володимировича
особою, яка уповноважується на пiдписання зазначеного договору з Членом Спостережної Ради АТ
«ТАСКОМБАНК» Попенко Сергiєм Павловичем – 4 388 577 голосiв;
-«ЗА» Члена Спостережної Ради представника акцiонера Банку - компанiї АЛКЕМI ЛIМIТЕД Желтова Олега Миколайовича, затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення
розмiру винагороди вiдповiдно до умов зазначеного договору та обрання Голови Правлiння Банку
Дубєя Володимира Володимировича особою, яка уповноважується на пiдписання зазначеного
договору з Членом Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК» Желтовим Олегом Миколайовичем – 4
388 577 голосiв.
-«ЗА» Члена Спостережної Ради Панiбратенко Дмитра Анатолiйовича (незалежного Члена
Спостережної Ради Банку), затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення
розмiру винагороди вiдповiдно до умов зазначеного договору та обрання Голови Правлiння Банку
Дубєя Володимира Володимировича особою, яка уповноважується на пiдписання зазначеного
договору з Членом Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК» Панiбратенко Дмитром Анатолiйовичем
– 4 388 577 голосiв.
-«ЗА» Члена Спостережної Ради Панiотова Олега Костянтиновича (незалежного Члена Спостережної
Ради Банку), затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру
винагороди вiдповiдно до умов зазначеного договору та обрання Голови Правлiння Банку Дубєя
Володимира Володимировича особою, яка уповноважується на пiдписання зазначеного договору з
Членом Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК» Панiотовим Олегом Костянтиновичем – 4 388 577
голосiв.
6.Затвердження рiшень Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК», прийнятих протягом 2015 року
По шостому питанню порядку денного Загальнi збори вирiшили:
Затвердити рiшення Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК», прийнятi в перiод з 01.01.2015 року по
23.07.2015 року
Голосували шляхом голосування з використанням бюлетенiв:
1 акцiонер, який у сукупностi володiє 4 388 577 голосiв, з них:
«за» – 4 388 577 голосiв (100% голосiв акцiонерiв, присутнiх на Загальних зборах);
«проти» – 0 голосiв;
«утрималися» – 0 голосiв.
7.Про розподiл прибутку АТ «ТАСКОМБАНК» минулих рокiв та визначення частини прибутку, що
направляється на збiльшення статутного капiталу АТ «ТАСКОМБАНК».
По сьомому питанню порядку денного Загальнi збори вирiшили:
Частину нерозподiленого прибутку, отриманого АТ «ТАСКОМБАНК» за результатами його
дiяльностi в 2013, 2014 роках в загальнiй сумi 8 800 000,00 грн., направити на збiльшення статутного
капiталу Банку, а саме: суму нерозподiленого прибутку за 2013 рiк – 315 609,73 грн., частину
нерозподiленого прибутку за 2014 рiк – 8 484 390,27 грн. Залишити нерозподiленою частину прибутку
в розмiрi 193 433,79 грн. на рахунку 5030 «Нерозподiленi прибутки минулих рокiв».
Голосували шляхом голосування з використанням бюлетенiв:
1 акцiонер, який у сукупностi володiє 4 388 577 голосiв, з них:
«за» – 4 388 577 голосiв (100% голосiв акцiонерiв, присутнiх на Загальних зборах);
«проти» – 0 голосiв;
«утрималися» – 0 голосiв.
8.Про збiльшення статутного капiталу АТ «ТАСКОМБАНК» шляхом пiдвищення номiнальної
вартостi акцiй за рахунок спрямування до статутного капiталу АТ «ТАСКОМБАНК» частини

прибутку.
По восьмому питанню порядку денного Загальнi збори вирiшили:
Збiльшити статутний капiтал АТ «ТАСКОМБАНК» на 8 800 000,00 (Вiсiм мiльйонiв вiсiмсот тисяч
гривень 00 копiйок) грн. шляхом пiдвищення номiнальної вартостi акцiй Банку з 68,00 (шiстдесяти
восьмi гривень 00 копiйок) гривень до 70,00 (сiмдесяти гривень 00 копiйок) гривень за рахунок
спрямування до статутного капiталу Банку частини прибутку, отриманого АТ «ТАСКОМБАНК» за
результатами його дiяльностi в 2013, 2014 роках.
Голосували шляхом голосування з використанням бюлетенiв:
1 акцiонер, який у сукупностi володiє 4 388 577 голосiв, з них:
«за» – 4 388 577 голосiв (100% голосiв акцiонерiв, присутнiх на Загальних зборах);
«проти» – 0 голосiв;
«утрималися» – 0 голосiв.
9.Про випуск акцiй АТ «ТАСКОМБАНК» нової номiнальної вартостi, затвердження рiшення про
випуск простих акцiй АТ «ТАСКОМБАНК» нової номiнальної вартостi.
По дев’ятому питанню Загальнi збори вирiшили:
Здiйснити випуск простих iменних акцiй АТ «ТАСКОМБАНК» нової номiнальної вартостi розмiром
70,00 (сiмдесят гривень 00 копiйок) гривень кожна та затвердити рiшення про випуск акцiй АТ
«ТАСКОМБАНК» нової номiнальної вартостi (Додаток №1 до Протоколу Загальних зборiв).
Голосували шляхом голосування з використанням бюлетенiв:
1 акцiонер, який у сукупностi володiє 4 388 577 голосiв, з них:
«за» – 4 388 577 голосiв (100% голосiв акцiонерiв, присутнiх на Загальних зборах);
«проти» – 0 голосiв;
«утрималися» – 0 голосiв.
10.Про внесення змiн до Статуту АТ «ТАСКОМБАНК» (шляхом затвердження нової редакцiї Статуту
АТ «ТАСКОМБАНК»), пов’язаних зi збiльшенням статутного капiталу АТ «ТАСКОМБАНК» шляхом
пiдвищення номiнальної вартостi акцiй.
По десятому питанню Загальнi збори вирiшили:
Внести змiни до Статуту АТ «ТАСКОМБАНК» шляхом затвердження його нової редакцiї.
Встановити, що нова редакцiя Статуту Банку набирає чинностi з дати її державної реєстрацiї
вiдповiдно до чинного законодавства України. Уповноважити Голову Правлiння АТ
«ТАСКОМБАНК» Дубєя Володимира Володимировича пiдписати нову редакцiю Статуту Банку та
забезпечити здiйснення дiй (заходiв) з державної реєстрацiї Статуту Банку в новiй редакцiї.
Голосували шляхом голосування з використанням бюлетенiв:
1 акцiонер, який у сукупностi володiє 4 388 577 голосiв, з них:
«за» – 4 388 577 голосiв (100% голосiв акцiонерiв, присутнiх на Загальних зборах);
«проти» – 0 голосiв;
«утрималися» – 0 голосiв.
11.Про внесення змiн до Положення Про Спостережну Раду АТ «ТАСКОМБАНК» шляхом
затвердження його в новiй редакцiї.
По одинадцятому питанню Загальнi збори вирiшили:
Внести змiни до дiючого Положення Про Спостережну Раду АТ «ТАСКОМБАНК» шляхом
затвердження його у нової редакцiї. Встановити, що нова редакцiя Положення Про Спостережну Раду
АТ «ТАСКОМБАНК» набирає чинностi з дати державної реєстрацiї нової редакцiї Статуту Банку
вiдповiдно до чинного законодавства України.
Голосували шляхом голосування з використанням бюлетенiв:
1 акцiонер, який у сукупностi володiє 4 388 577 голосiв, з них:
«за» – 4 388 577 голосiв (100% голосiв акцiонерiв, присутнiх на Загальних зборах);
«проти» – 0 голосiв;
«утрималися» – 0 голосiв.
Пропозицiї до перелiку питань порядку денного подавав акцiонер компанiя АЛКЕМI ЛIМIТЕД.
Скликання позачергових загальних зборiв АТ "ТАСКОМБАНК" iнiцiювала Спостережна Рада АТ
«ТАСКОМБАНК».
Вид
загальних
зборів*
Дата
проведення
Кворум
зборів**
Опис

чергові

позачергові
X
23.10.2015
99.7404

Порядок денний та результати розгляду питань:

1.Обрання лiчильної комiсiї, секретаря Загальних зборiв акцiонерiв та затвердження регламенту
роботи Загальних зборiв акцiонерiв.
По першому питанню порядку денного Загальнi збори вирiшили:
Обрати секретарем Загальних зборiв – Карелiна Артема Валерiйовича, директора Департаменту
iнвестицiйного обслуговування Банку, до складу лiчильної комiсiї Загальних зборiв обрати: Головою
лiчильної комiсiї - Бересток Олену Василiвну – директора Юридичного департаменту Банку, членами
лiчильної комiсiї - Шляхова Ярослава Миколайовича – начальника Вiддiлу цiнних паперiв
Департаменту iнвестицiйного обслуговування Банку та Лашевську Ларису Василiвну - начальника
управлiння депозитарної дiяльностi Департаменту iнвестицiйного обслуговування Банку.
Затвердити наступний регламент роботи Загальних зборiв:
-Для доповiдi з питань порядку денного – до 15 хв.
-Для виступiв при обговореннi - до 5 хв.
-Питання доповiдачам подаються в письмовому виглядi, уснi довiдки та вiдповiдi на питання – до 3
хв.
Голосували шляхом голосування з використанням бюлетенiв:
1 акцiонер, який у сукупностi володiє 4 388 577 голосiв, з них:
«за» – 4 388 577 голосiв (100% голосiв акцiонерiв, присутнiх на Загальних зборах);
«проти» – 0 голосiв;
«утрималися» – 0 голосiв.
2.Про припинення повноважень Голови та членiв Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК».
По другому питанню Загальнi збори вирiшили:
Припинити з 04.11.2015 року повноваження дiючого складу Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК»
у складi:
-акцiонер Банку Тiгiпко Сергiй Леонiдович,
-акцiонер Банку Попенко Сергiй Павлович,
-представник акцiонера Банку - компанiї АЛКЕМI ЛIМIТЕД - Желтов Олег Миколайович.
Голосували шляхом голосування з використанням бюлетенiв:
1 акцiонер, який у сукупностi володiє 4 388 577 голосiв, з них:
«за» – 4 388 577 голосiв (100% голосiв акцiонерiв, присутнiх на Загальних зборах);
«проти» – 0 голосiв;
«утрималися» – 0 голосiв.
3.Про обрання Голови та членiв Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК» та затвердження умов
договорiв (цивiльно-правових та/або трудових), що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх
винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання зазначених договорiв з членами
Спостережної Ради Банку.
По третєму питанню Загальнi збори вирiшили:
Обрати з 05.11.2015 року Спостережну Раду АТ «ТАСКОМБАНК» у кiлькостi 5 (п’яти) осiб на cтрок
3 (три) роки у складi:
-Голова Спостережної Ради, Член Спостережної Ради Тiгiпко Сергiй Леонiдович (акцiонер Банку),
-Член Спостережної Ради Попенко Сергiй Павлович (акцiонер Банку),
-Член Спостережної Ради - представник акцiонера Банку - компанiї АЛКЕМI ЛIМIТЕД - Желтов Олег
Миколайович,
-Член Спостережної Ради Никитенко Валентина Степанiвна (незалежний Член Спостережної Ради
Банку),
-Член Спостережної Ради Максюта Анатолiй Аркадiйович (незалежний член Спостережної Ради
Банку).
Затвердити умови договорiв, що укладатимуться з членами Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК»,
встановити розмiр винагороди членiв Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК» вiдповiдно до
затверджених умов договорiв та обрати Голову Правлiння Банку Дубєя Володимира Володимировича
особою, яка уповноважується на пiдписання зазначених договорiв з членами Спостережної Ради АТ
«ТАСКОМБАНК».
Голосували шляхом кумулятивного голосування з використанням бюлетенiв:
1 акцiонер, який у сукупностi володiє 21 942 885 голосiв для кумулятивного голосування, з них:
-«ЗА» Голову Спостережної Ради, Члена Спостережної Ради Тiгiпко Сергiя Леонiдовича (акцiонера
Банку), затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру винагороди
вiдповiдно до умов зазначеного договору та обрання Голови Правлiння Банку Дубєя Володимира
Володимировича особою, яка уповноважується на пiдписання зазначеного договору з Головою
Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК», Членом Спостережної Ради Тiгiпко Сергiєм Леонiдовичем
– 4 388 577 голосiв;
-«ЗА» Члена Спостережної Ради Попенко Сергiя Павловича (акцiонера Банку), затвердження умов
договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру винагороди вiдповiдно до умов
зазначеного договору та обрання Голови Правлiння Банку Дубєя Володимира Володимировича
особою, яка уповноважується на пiдписання зазначеного договору з Членом Спостережної Ради АТ

«ТАСКОМБАНК» Попенко Сергiєм Павловичем – 4 388 577 голосiв;
-«ЗА» Члена Спостережної Ради представника акцiонера Банку - компанiї АЛКЕМI ЛIМIТЕД Желтова Олега Миколайовича, затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення
розмiру винагороди вiдповiдно до умов зазначеного договору та обрання Голови Правлiння Банку
Дубєя Володимира Володимировича особою, яка уповноважується на пiдписання зазначеного
договору з Членом Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК» Желтовим Олегом Миколайовичем – 4
388 577 голосiв.
-«ЗА» Члена Спостережної Ради Никитенко Валентину Степанiвну (незалежного Члена Спостережної
Ради Банку), затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру
винагороди вiдповiдно до умов зазначеного договору та обрання Голови Правлiння Банку Дубєя
Володимира Володимировича особою, яка уповноважується на пiдписання зазначеного договору з
Членом Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК» Никитенко Валентиной Степанiвной – 4 388 577
голосiв.
-«ЗА» Члена Спостережної Ради Максюту Анатолiя Аркадiйовича (незалежного Члена Спостережної
Ради Банку), затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру
винагороди вiдповiдно до умов зазначеного договору та обрання Голови Правлiння Банку Дубєя
Володимира Володимировича особою, яка уповноважується на пiдписання зазначеного договору з
Членом Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК» Максютой Анатолiєм Аркадiйовичем – 4 388 577
голосiв.
4.Затвердження рiшень Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК», прийнятих починаючи з 25 липня
2015 року.
По четвертому питанню порядку денного Загальнi збори вирiшили:
Затвердити рiшення Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК», прийнятi в перiод з 25.07.2015 року по
22.10.2015 року.
Голосували шляхом голосування з використанням бюлетенiв:
1 акцiонер, який у сукупностi володiє 4 388 577 голосiв, з них:
«за» – 4 388 577 голосiв (100% голосiв акцiонерiв, присутнiх на Загальних зборах);
«проти» – 0 голосiв;
«утрималися» – 0 голосiв.
Пропозицiї до перелiку питань порядку денного подавав акцiонер компанiя АЛКЕМI ЛIМIТЕД.
Скликання позачергових загальних зборiв АТ "ТАСКОМБАНК" iнiцiювала Спостережна Рада АТ
«ТАСКОМБАНК».

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "БДО"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

20197074

Місцезнаходження

49000 Україна Дніпропетровська м.Днiпропетровськ Днiпропетровськ
вул. Сєрова, 4

Номер ліцензії або іншого документа на цей 2868
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

23.04.2002

Міжміський код та телефон

(056)3703044

Факс

(056)3703045

Вид діяльності

Аудиторська фiрма

Опис

Емiтент не веде реєстр власникiв цiнних паперiв

Повне найменування юридичної особи або ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "Кредитпрізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Рейтинг"
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

31752402

Місцезнаходження

04080 Україна м. Київ Подiльський Київ вул.Верхнiй Вал, 72

Номер ліцензії або іншого документа на цей 6
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

НКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

10.04.2012

Міжміський код та телефон

(044) 490-25-50

Факс

(044) 490-25-54

Вид діяльності

Рейтингове агенство

Опис

Емiтент не веде реєстр власникiв цiнних паперiв

Повне найменування юридичної особи або Приватне акцiонерне товариство "Страхова Група "ТАС"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

25821620

Місцезнаходження

03062 Україна м. Київ Святошинський Київ Проспект Перемоги,65

Номер ліцензії або іншого документа на цей АВ 500438
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

02.12.2009

Міжміський код та телефон

0800500195

Факс

0800500195

Вид діяльності

Страховi послуги

Опис

Емiтент не веде реєстр власникiв цiнних паперiв

Повне найменування юридичної особи або Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

04071 Україна м. Київ Подiльський м.Киї Нижнiй Вал, 17/8

Номер ліцензії або іншого документа на цей 2092
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

НКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

01.10.2013

Міжміський код та телефон

(044) 591-04-00

Факс

(044) 482-52-14

Вид діяльності

Центральний депозитарiй

Опис

Емiтент не веде реєстр власникiв цiнних паперiв

Повне найменування юридичної особи або Публiчне акцiонерне товариство «Фондова бiржа ПФТС»
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

21672206

Місцезнаходження

01004 Україна м. Київ Печерський м. Київ вул. Шовковична, буд. 4244 (6 поверх)

Номер ліцензії або іншого документа на цей АД № 034421
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

НКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

05.03.2010

Міжміський код та телефон

(044) 277-50-00

Факс

(044) 277-50-01

Вид діяльності

дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку

Опис

Емiтент не веде реєстр власникiв цiнних паперiв

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

15.12.2015

148/1/2015

НКЦПФР

UA0801121007

Акція проста
бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні

70

4400000

308000000

100

Торгiвляакцiями здiйснюється на внутрвшньому ринку.
Акцiї iменнi простi в бездокументарнiй формi iснування - допущенi до котирувального списку 2 рiвня бiржового реєстру

Опис

2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)
1) процентні облігації

Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску

Найменування
органу, що
зареєстрував
випуск

Номінальна
вартість
(грн)

Кількість
у випуску
(штук)

Форма
існування та
форма випуску

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

Процентна
ставка за
облігаціями
(у відсотках)

Термін
виплати
процентів

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

10.03.2011

44/2/11

ДКЦПФР

1000

100000

Бездокументарні
іменні

100000000

19

щоквартально

4163680.89

17.03.2016

Опис

Сума
виплачених
Дата
процентів за погашення
звітний період облігацій
(грн)

Торгiвля облiгацiями здiйснюється на внутрвшньому ринку. Мета емiсiї облiгацiй: Кошти залученi вiд розмiщення облiгацiй серiї C 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: А) адреси мiсць, дати початку та закiнчення розмiщення облiгацiй
Первинне розмiщення (продаж) облiгацiй проводиться емiтентом самостiйно на бiржi ПрАТ «Фондова бiржа «ПФТС» за адресою: Україна, 01133, м. Київ, вул.
Щорса, 31; тел: (380 44) 522-88-08.

Дата початку розмiщення облiгацiй – 24.03.2011 року.
Дата закiнчення розмiщення облiгацiй – 30.09.2011 року, або дата розмiщення останньої облiгацiї, якщо таке розмiщення вiдбулось до 30.09.2011 року.
Звiт про результати розмiщення облiгацiй та результати розмiщення облiгацiй затверджується рiшенням Спостережної Ради емiтента.
Б) Можливiсть дострокового закiнчення розмiщення
Розмiщення облiгацiй може бути завершено достроково у разi продажу та повної оплати всiєї кiлькостi облiгацiй випуску до настання термiну закiнчення
розмiщення. Рiшення про дострокове закiнчення розмiщення облiгацiй приймається рiшенням Спостережної Ради емiтента.
В) Вiдкрите (публiчне) розмiщення облiгацiй буде проводитись емiтентом самостiйно через органiзатора торгiвлi ПрАТ «Фондова бiржа «ПФТС»:
зареєстрована Печерською районною у м. Києвi адмiнiстрацiєю 03.11.2008р., Код ЄДРПОУ 21672206; адреса: 01133, м. Київ, вул. Щорса, 31; тел: (380 44) 52288-08; лiцензiя на здiйснення професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв — дiяльностi з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку cерiї 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 ПрАТ «Фондова бiржа «ПФТС».
Г) Вiдкрите (публiчне) розмiщення облiгацiй буде проводитись емiтентом самостiйно без залучення андерайтера на бiржi ПрАТ «Фондова бiржа «ПФТС».
Облiгацiї iменнi процентнi серiї C в бездокументарнiй формi iснування - включенi до котирувального списку 2 рiвня бiржового реєстру.

30.04.2013

Опис

01.08.2014

58/2/2013

НКЦПФР

1000

100000

Бездокументарні
іменні

100000000

22

щоквартально

3415794.45

25.05.2018

Торгiвля облiгацiями здiйснюється на внутрвшньому ринку. Мета емiсiї облiгацiй Кошти залученi вiд розмiщення облiгацiй серiї D 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 А) адреси мiсць, дати початку та закiнчення укладання договорiв з першими власниками облiгацiй Первинне
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 –
27.05.2013 року. Дата закiнчення укладання договорiв з першими власниками облiгацiй – 25.11.2013 року, або дата розмiщення останньої облiгацiї, якщо таке
вiдбулось до 25.11.2013 року. Результати укладання договорiв з першими власниками облiгацiй, результати розмiщення облiгацiй та звiт про результати
укладання договорiв з першими власниками 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) 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». Облiгацiї iменнi процентнi серiї D в бездокументарнiй формi iснування - включенi до котирувального списку 2 рiвня бiржового реєстру.

114/2/2014

НКЦПФР

1000

100000

Бездокументарні
іменні

100000000

30

Щоквартально

6462562.5

08.08.2018

Опис

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 в бездокументарнiй формi iснування - включенi до котирувального списку без включення до бiржового реєстру.

XI. Опис бізнесу
АТ «ТАСКОМБАНК» (далi – Банк) у 2014 роцi здiйснював 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 18.10.2012), яка реалiзується згiдно
iз Законом України №4452-VI «Про систему гарантування вкладiв фiзичних осiб» вiд 23 лютого
2012 року.
Банк має лiцензiї Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку:
серiя АЕ № 642018 на здiйснення професiйної дiяльностi на фондовому ринку – дiяльностi з
торгiвлi цiнними паперами: брокерська дiяльнiсть, строк дiї лiцензiї 14.05.2015 – безстроково, дата
видачi лiцензiї 13.05.2015 р.;
серiя АЕ № 642019 на здiйснення професiйної дiяльностi на фондовому ринку – дiяльностi з
торгiвлi цiнними паперами: дилерська дiяльнiсть, строк дiї лiцензiї 14.05.2015 – безстроково, дата
видачi лiцензiї 13.05.2015 р.;
серiя АЕ № 642020 на здiйснення професiйної дiяльностi на фондовому ринку – дiяльностi з
торгiвлi цiнними паперами: андерайтинг, строк дiї лiцензiї 14.05.2015 – безстроково, дата видачi
лiцензiї 13.05.2015 р.;
серiя АЕ № 642021 на здiйснення професiйної дiяльностi на фондовому ринку – дiяльностi з
торгiвлi цiнними паперами: дiяльнiсть з управлiння цiнними паперами, строк дiї лiцензiї
14.05.2015 – безстроково, дата видачi лiцензiї 13.05.2015 р.;
серiя АЕ № 294421 на здiйснення професiйної дiяльностi на фондовому ринку – депозитарної
дiяльностi: депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи, строк дiї лiцензiї з 12.10.2013р.
необмежений, дата видачi лiцензiї 16.09.2014р.
серiя АЕ № 294422 на здiйснення професiйної дiяльностi на фондовому ринку – депозитарної
дiяльностi: дiяльнiсть iз зберiгання активiв iнститутiв спiльного iнвестування, строк дiї лiцензiї з
12.10.2013р. необмежений, дата видачi лiцензiї 16.09.2014р.
Банк є членом Незалежної асоцiацiї банкiв України, Асоцiацiї «Днiпровський банкiвський союз»,
Внутрiшньодержавної небанкiвської платiжної системи «IнтерПейСервiс», Нацiональної Системи
Масових Електронних Платежiв, принциповим членом у мiжнародних платiжних системах Visa
International i MASTERCARD.
Банк заснований у 1989 роцi. У 2012 роцi рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Банк змiнив своє
найменування на ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТАСКОМБАНК».
Основним акцiонером Банку є iноземний iнвестор ALKEMI LIMITED (АЛКЕМI ЛIМIТЕД), країна
реєстрацiї Кiпр, який володiє 99,7404% акцiй Банку.

Органи управлiння АТ "ТАСКОМБАНК" — Загальнi збори акцiонерiв, Спостережна рада Банку та
Правлiння Банку. Органами контролю Банку є Ревiзiйна комiсiя Банку та Служба внутрiшнього
аудиту Банку.
Вищим органом Банку є Загальнi збори акцiонерiв.
Спостережна рада Банку представляє iнтереси акцiонерiв в перiод мiж проведенням Загальних
зборiв акцiонерiв Банку i в межах компетенцiї, визначеної Статутом Банку, контролює i регулює
дiяльнiсть Правлiння Банку. Голова Спостережної ради здiйснює керiвництво дiяльнiстю ради,
забезпечує контроль за виконанням Спостережною радою та Правлiнням рiшень Загальних зборiв
акцiонерiв, представляє iнтереси Банку в усiх органiзацiях як на територiї Українi, так i за її
межами.
Виконавчим органом Банку є Правлiння Банку. Правлiння банку здiйснює управлiння поточною
дiяльнiстю Банку, формування фондiв, необхiдних для статутної дiяльностi Банку, та несе

вiдповiдальнiсть за ефективнiсть його роботи згiдно з порядком, встановленими Статутом,
рiшеннями Загальних зборiв акцiонерiв i Спостережної ради Банку.
Правлiння вирiшує всi питання дiяльностi Банку, крiм тих, що належать до компетенцiї Загальних
зборiв i Спостережної ради Банку.
Голова Правлiння очолює Правлiння та керує його роботою, без довiреностi представляє Банк в
усiх пiдприємствах, укладає договори та угоди в межах своїх повноважень.
Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Банку здiйснюється Ревiзiйною комiсiєю Банку,
яка обирається Загальними Зборами з числа акцiонерiв Банку та пiдзвiтна Загальним Зборам.
Служба внутрiшнього аудиту є органом оперативного контролю Спостережної Ради,
пiдпорядковується Спостережнiй Радi та звiтує перед нею.
Для забезпечення додаткових заходiв з метою управлiння ризиками в Банку створюються постiйно
дiючi комiтети, зокрема:
а) кредитний комiтет, який щомiсячно оцiнює якiсть активiв Банку та готує пропозицiї щодо
формування резервiв на покриття можливих збиткiв вiд їх знецiнення.
б) комiтет з питань управлiння активами та пасивами, який щомiсячно розглядає собiвартiсть
пасивiв та прибутковiсть активiв i приймає рiшення щодо полiтики вiдсоткової маржi, розглядає
питання вiдповiдностi строковостi активiв та пасивiв та надає вiдповiдним пiдроздiлам Банку
рекомендацiї щодо усунення розбiжностей у часi, що виникають.
в) тарифний комiтет, який щомiсячно аналiзує спiввiдношення собiвартостi послуг та ринкової
конкурентоспроможностi дiючих тарифiв, вiдповiдає за полiтику Банку з питань операцiйних
доходiв.
Також, в структурi Банку наявнi функцiональнi пiдроздiли (структурнi пiдроздiли в Головному
офiсi, вiддiфлення банку), якi виконують операцiї, на здiйснення яких Банк отримав банкiвську
лiцензiю та дозвiл, а також допомiжнi та обслуговуючi пiдроздiли (служби).
Повноваження всiх органiв визначенi Положеннями та Статутом Товариства.
Головний офiс Банку розташований у м. Києвi. Станом на 31.12.2015 р. Банк здiйснював свою
дiяльнiсть через Головний офiс в м. Києвi, через чотири Дирекцiї (Дирекцiя Центрального регiону
в м.Києвi, Дирекцiя Пiвденного регiону в м. Запорiжжя, Дирекцiя Захiдного, та Схiдного регiонiв)
та в 57 вiддiленнях (2014 рiк - 20 вiддiлень, двi Дирекцiї Регiонiв (Центральний та Пiвденний
Регiон):
- в м. Києвi через Центральне вiддiлення, Київське вiддiлення №14 (з 05.11.2015р.), Київське
вiддiлення № 15 (з 05.11.2015р.), Київське вiддiлення № 21 (з 13.10.2015р.) Подiльське вiддiлення
№27, Київське вiддiлення № 29 (з 28.09.2015р.), Київське вiддiлення №36, Київське вiддiлення
№37 (з 03.09.2015р.) , Київське вiддiлення № 38 (з 03.09.2015р.), Київське вiддiлення № 43 (з
21.05.2015р.), Київське вiддiлення № 45 (з 06.07.2015р.), Київське вiддiлення № 46 (з 13.08.2015р.),
Київське вiддiлення № 48 (з 13.08.2015р.), Київське вiддiлення № 52 ( з.22.07.2015р.), Київське
вiддiлення № 53 ( з 03.08.2015р.) та в м.Бiла Церква Київської обл. через Вiддiлення № 50 ( з
22.07.2015 р.);
- в м.Житомир через вiддiлення №26;
- в м.Одеса через вiддiлення № 9 (з 26.11.2015р.), вiддiлення № 16 (з 26.10.2015р.), вiддiлення №25
та вiддiлення №56 (з 18.08.2015р.);
- в Донецькiй областi через вiддiлення №8 в м.Красноармiйськ (з 24.12.2015р.), вiддiлення №40 в
м.Слов’янськ;
- в м.Полтава через вiддiлення №31 та в м.Кременчук Полтавської обл. через вiддiлення № 20 (з
16.10.2015р.);
- в м.Харкiв через вiддiлення №10 (з 09.12.2015 р.), вiддiлення №11; вiддiлення №23 (з
16.10.2015р.); вiддiлення № 30 (з 10.09.2015р.);
- в м. Днiпропетровськ через Центральне Днiпропетровське вiддiлення, вiддiлення №57 та в
Днiпропетровськiй областi через вiддiлення №33 в м.Днiпродзержинськ;
- в м. Львiв через вiддiлення № 22 (з 26.10.2015р.); вiддiлення №32; вiддiлення №54 (з
13.08.2015р.)
- в м. Кiровоград через вiддiлення №34;
- в м. Запорiжжя та в Запорiзькiй областi через 8 вiддiлень Банку, в т.ч.: 4 – у м. Запорiжжя

(Комунарське вiддiлення, Ленiнське вiддiлення, вiддiлення №17 (з 26.10.2015р.), вiддiлення № 24))
та 4 – у Запорiзькiй областi (по одному вiддiленню в м.Мелiтополь, м. Бердянськ вiддiлення № 28,
смт. Орiхiв та смт. Якимiвка);
- в м. Миколаїв через вiддiлення № 19 (з 26.10.2015р.) та вiддiлення №39;
- в м. Кривий Рiг через вiддiлення № 18 (з 26.10.2015 р.);
- в м. Луцьк (Волинська обл.) через вiддiлення № 44 ( з 06.07.2015р.);
- в м. Тернопiль через вiддiлення № 35 ( з 08.09.2015р.);
- в м. Iвано-Франкiвськ через вiддiлення №49 (з 03.08.2015р.)
- в м. Рiвне через вiддiлення № 42 (з 15.04.2015р.);
- в м. Хмельницький через вiддiлення №47 (з 08.09.2015р.)
- в м. Чернiвцi через вiддiлення № 12 (з 23.11.2015р.)
- в м. Черкаси через вiддiлення № 13 ( з 10.11.2015р.)
- в м. Чернiгiв через вiддiлення № 41 ( з 03.09.2015р.)
- в м. Суми через вiддiлення № 51 (з 03.08.2015р.)
- в м. Херсон через вiддiлення №55 ( з 13.08.2015р.).
Слiд вiдзначити, що в 2015 роцi Львiвське вiддiлення № 32 переїхало на нову адресу: м.Львiв вул.
Липнева, 4.
Склад Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК» на 01.01.2016 та його змiни за 2015 рiк, у тому
числi утворенi нею комiтети;
28.04.2015р. рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв АТ «ТАСКОМБАНК» припинено з
28.04.2015р. повноваження членiв дiючого складу Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК» в
наступному складi:
- Голова Спостережної Ради, Член Спостережної Ради Назаренко Людмила Василiвна,
- Член Спостережної Ради Дурицький Iгор Миколайович.
28.04.2015р. рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв АТ «ТАСКОМБАНК» обрано з 29.04.2015р.
Спостережну Раду АТ «ТАСКОМБАНК» у кiлькостi 5 (п’яти) осiб (членiв) на строк 3 (три) роки в
наступному складi:
- Голова Спостережної Ради, Член Спостережної Ради Тiгiпко Сергiй Леонiдович,
- Член Спостережної Ради Попенко Сергiй Павлович,
- Член Спостережної Ради Желтов Олег Миколайович,
- Член Спостережної Ради Назаренко Людмила Василiвна,
- Член Спостережної Ради Панiбратенко Дмитро Анатолiйович.
24.07.2015р. рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв АТ «ТАСКОМБАНК» припинено з
24.07.2015р. повноваження членiв дiючого складу Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК» в
наступному складi:
- Голова Спостережної Ради, Член Спостережної Ради Тiгiпко Сергiй Леонiдович,
- Член Спостережної Ради Попенко Сергiй Павлович,
- Член Спостережної Ради Желтов Олег Миколайович,
- Член Спостережної Ради Назаренко Людмила Василiвна,
- Член Спостережної Ради Панiбратенко Дмитро Анатолiйович.
24.07.2015р. рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв АТ «ТАСКОМБАНК» обрано з 25.07.2015р.
Спостережну Раду АТ «ТАСКОМБАНК» у кiлькостi 5 (п’яти) осiб (членiв) на строк 3 (три) роки в
наступному складi:
- Голова Спостережної Ради, Член Спостережної Ради Тiгiпко Сергiй Леонiдович,
- Член Спостережної Ради Попенко Сергiй Павлович,
- Член Спостережної Ради Желтов Олег Миколайович,
- Член Спостережної Ради Панiбратенко Дмитро Анатолiйович,
- Член Спостережної Ради Панiотов Олег Костянтинович.
Рiшенням Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК» вiд 21.08.2015 року у зв’язку з поданою
06.08.2015 року письмовою заявою члена Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК» Панiбратенка
Дмитра Анатолiйовича та, керуючись п.6.3.8 ст.6.3. р.6 Статуту АТ «ТАСКОМБАНК», з
21.08.2015 року повноваження Панiбратенка Дмитра Анатолiйовича як члена Спостережної Ради
АТ «ТАСКОМБАНК» припинено.

Рiшенням Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК» вiд 18.09.2015 року у зв’язку з поданою
03.09.2015 року письмовою заявою члена Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК» Панiотова
Олега Костянтиновича та, керуючись п.6.3.8 ст.6.3. р.6 Статуту АТ «ТАСКОМБАНК», з
18.09.2015 року повноваження Панiотова Олега Костянтиновича як члена Спостережної Ради АТ
«ТАСКОМБАНК» припинено.
23.10.2015р. рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв АТ «ТАСКОМБАНК» припинено з
04.11.2015р. повноваження членiв дiючого складу Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК» в
наступному складi:
- Голова Спостережної Ради, Член Спостережної Ради Тiгiпко Сергiй Леонiдович,
- Член Спостережної Ради Попенко Сергiй Павлович,
- Член Спостережної Ради Желтов Олег Миколайович.
23.10.2015р. рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв АТ «ТАСКОМБАНК» обрано з 05.11.2015р.
дiйсний станом на 01.01.2016 року склад Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК» у кiлькостi 5
(п’яти) осiб (членiв) на строк 3 (три) роки в наступному складi:
- Голова Спостережної Ради, Член Спостережної Ради Тiгiпко Сергiй Леонiдович,
- Член Спостережної Ради Попенко Сергiй Павлович,
- Член Спостережної Ради Желтов Олег Миколайович,
- Член Спостережної Ради Никитенко Валентина Степанiвна,
- Член Спостережної Ради Максюта Анатолiй Аркадiйович.
Комiтети не утворювались.
Склад Правлiння АТ «ТАСКОМБАНК» на 01.01.2016 та його змiни за 2015 рiк
24.03.2015 року рiшенням Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК», керуючись пунктом 6.3.9.1
Статуту АТ «ТАСКОМБАНК», статтею 39 Закону України «Про банки i банкiвську дiяльнiсть»
обрано з 25.03.2015 року до складу Правлiння АТ «ТАСКОМБАНК» директора Департаменту
фiнансового монiторингу та внутрiшнього контролю Сокову Марину Андрiївну.
15.04.2015 року рiшенням Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК», керуючись пунктом 6.3.9.1
Статуту АТ «ТАСКОМБАНК», статтею 39 Закону України «Про банки i банкiвську дiяльнiсть»
призначено з 16.04.2015 року на посаду Заступника Голови Правлiння з роздрiбного бiзнесу та
обрано з 16.04.2015 року до складу Правлiння АТ «ТАСКОМБАНК» Дудко Валентину Василiвну.
23.04.2015 року рiшенням Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК», керуючись пунктом 6.3.9.1
Статуту АТ «ТАСКОМБАНК», статтею 39 Закону України «Про банки i банкiвську дiяльнiсть»
вiдкликано 30.04.2015 року зi складу Правлiння АТ «ТАСКОМБАНК» Кузнєцова Iгоря
Миколайовича, Директора з продажiв.
24.04.2015 року рiшенням Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК», керуючись пунктом 6.3.9.1
Статуту АТ «ТАСКОМБАНК», статтею 39 Закону України «Про банки i банкiвську дiяльнiсть», в
зв’язку з органiзацiйно-штатними змiнами, внесено змiни з 05.05.2015 у складi Правлiння АТ
«ТАСКОМБАНК»:
- вiдкликано зi складу Правлiння Банку Швеця Андрiя Павловича, Заступника Голови Правлiння –
керiвника Пiвденного регiону.
- переведено з посади Заступника Голови Правлiння – керiвника Центрального регiону, що
перебував на цiй посадi протягом одного року десяти мiсяцiв, на посаду Заступника Голови
Правлiння, члена Правлiння Поляка Олега Яковича.
- призначено на посаду Заступника Голови Правлiння з малого та середнього бiзнесу та обрано до
складу Правлiння Стецко Олександра Степановича.
25.06.2015 року рiшенням Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК», керуючись статтею 52
Закону України «Про акцiонернi товариства», пунктом 6.3.9.1 Статуту АТ «ТАСКОМБАНК», з
метою виконання вимог законодавства України, на пiдставi листа Нацiонального банку України
вiд 10.06.2015 р. №24-00011/39916 вiдкликано з 01.07.2015 року зi складу Правлiння АТ
«ТАСКОМБАНК» та переведено з 01.07.2015 року з посади Заступника Голови Правлiння з
роздрiбного бiзнесу на посаду Директора з роздрiбного бiзнесу Дудко Валентину Василiвну.
Рiшенням Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК» вiд 29.09.2015 року у зв’язку з поданою
03.09.2015 року письмовою заявою Члена Правлiння АТ «ТАСКОМБАНК» Саханя Олексiя
Iвановича та, керуючись п. 3.2. Положення про Спостережну Раду АТ «ТАСКОМБАНК», п. 6.3.

Положення про Правлiння АТ «ТАСКОМБАНК», з 30.09.2015 року повноваження Саханя Олексiя
Iвановича як Члена Правлiння АТ «ТАСКОМБАНК» припинено.
Рiшенням Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК» вiд 24.12.2015 року у зв’язку з поданою
23.12.2015 року письмовою заявою Члена Правлiння АТ «ТАСКОМБАНК» Стецка Олександра
Степановича та, керуючись п. 3.2. Положення про Спостережну Раду АТ «ТАСКОМБАНК», п. 6.3.
Положення про Правлiння АТ «ТАСКОМБАНК», 28.12.2015 року повноваження Стецка
Олександра Степановича як Члена Правлiння АТ «ТАСКОМБАНК» припинено.
Склад Правлiння станом на 01.01.2016 року:
- Голова Правлiння Дубєй Володимир Володимирович,
- Перший Заступник Голови Правлiння, Член Правлiння Альмяшев Iван Алiмович,
- Заступник Голови Правлiння, Член Правлiння Березнiкова Рината Миколаївна,
- Заступник Голови Правлiння, Член Правлiння Поляк Олег Якович,
- Член Правлiння, директор Департаменту фiнансового монiторингу та внутрiшнього контролю
Сокова Марина Андрiївна,
- Заступник Голови Правлiння – керiвник Схiдного регiону, Член Правлiння Путiнцева Тетяна
Володимирiвна.
Змiни в 2015 роцi також вiдбулися i в органiзацiйнiй структурi Банку:
1. 26.02.2015 р. в блоцi Заступника Голови Правлiння Саханя О.I. створено у складi Департаменту
електронних каналiв продаж Контакт-центр.
2. 25.03.2015 р.:
2.1. створено Департамент фiнансового монiторингу та внутрiшнього контролю у складi Вiддiл
комплаєнс-контролю та Вiддiл операцiйних ризикiв.
2.2. Введено до складу Департаменту фiнансового монiторингу та внутрiшнього контролю Вiддiл
фiнансового монiторингу.
2.3. Департамент фiнансового монiторингу та внутрiшнього контролю пiдпорядкувано Головi
Правлiння Банку.
3. 16.04.2015 р.:
3.1. В блоцi Першого Заступника Голови Правлiння, члена Правлiння Альмяшева I.А.
реорганiзовано Департамент кредитних ризикiв, у складi Проектного офiсу по роботi з
проблемною заборгованiстю в Департамент кредитних ризикiв корпоративних клiєнтiв
3.2. Створено Департамент по роботi з проблемними активами та пiдпорядковано Першому
Заступнику Голови Правлiння, члену Правлiння Альмяшеву I.А.
3.3. Створено Департамент кредитних ризикiв роздрiбних клiєнтiв у складi:
- вiддiл кредитної полiтики та системи прийняття рiшень
- вiддiл звiтностi
- вiддiл моделювання та скорингу
- вiддiл андерайтингу
та пiдпорядковано Першому Заступнику Голови Правлiння, члену Правлiння Альмяшеву I.А.
3.4. Створено Департамент лiзингових операцiй та Департамент по роботi з VIP-клiєнтами у сферi
FMCG та пiдпорядковано Заступнику Голови Правлiння, члену Правлiння Березнiковiй Р.М.
3.5. Створено:
• Департамент продажiв роздрiбних продуктiв у складi:
- директора центрального регiону
- директора захiдного регiону
- директора схiдного регiону
- директора пiвденного регiону
- управлiння контролю ефективностi роздрiбних продажiв
• Департамент розвитку роздрiбного бiзнесу у складi:
- управлiння депозитних продуктiв
- управлiння карткових продуктiв
- управлiння заставного кредитування та страхових продуктiв
- управлiння методологiї та управлiння процесами
- управлiння електронної комерцiї

• Департамент клiєнтської пiдтримки фiзичних осiб у складi:
- вiддiл методологiї обслуговування клiєнтiв
- вiддiл методологiї обслуговування клiєнтiв категорiї VIP
- вiддiл методологiї телефонних продажiв
- вiддiл методологiї пiдтримки внутрiшнiх клiєнтiв
• Управлiння ефективнiстю каналiв продажiв та CRM- проектiв
• Вiддiл портфельного аналiзу роздрiбного бiзнесу
• Вiддiл маркетингу та реклами роздрiбного бiзнесу
та пiдпорядковано Заступнику Голови Правлiння з роздрiбного бiзнесу, члену Правлiння Дудко
В.В.
3.6. Департамент альтернативних каналiв продажiв виведено з безпосереднього пiдпорядкування
Директора з продажiв, члена Правлiння Кузнєцов I.М. та пiдпорядкувано Заступнику Голови
Правлiння з роздрiбного бiзнесу, члену Правлiння Дудко В.В.
3.7. Створено у складi Департаменту альтернативних каналiв продажiв управлiння зарплатних
проектiв.
3.8. Виведено зi складу Департаменту електронних каналiв продаж Контакт-центр та
пiдпорядковано Заступнику Голови Правлiння з роздрiбного бiзнесу, члену Правлiння Дудко В.В.
3.9. Створено у складi Контакт-центру:
- Вiддiл телемаркетингу
- Вiддiл дистанцiйного обслуговування клiєнтiв роздрiбного бiзнесу
- Вiддiл дистанцiйного обслуговування клiєнтiв категорiї VIP
- Вiддiл пiдтримки внутрiшнiх клiєнтiв
- Вiддiл дистанцiйного обслуговування клiєнтiв корпоративного бiзнесу.
3.10. Реорганiзувано Департамент електронних каналiв продаж в Департамент пiдтримки
електронних каналiв продажiв.
3.11. Створено Вiддiл пiдтримки користувачiв та пiдпорядковано Заступнику Голови Правлiння
Саханю О.I.
3.12. Виведено зi складу Управлiння по роботi з персоналом Учбовий центр та безпосередньо
пiдпорядковано Директору з управлiння персоналом.
3.13. Створено Вiддiл по боротьбi з шахрайством та пiдпорядковано Директору Департаменту
фiнансового монiторингу та внутрiшнього контролю, члену Правлiння, Вiдповiдальному
працiвнику за проведення фiнансового монiторингу Соковiй М.А.
3.14. Виведено з безпосереднього пiдпорядкування Директора з продажiв, члена Правлiння
Кузнєцова I.М. Проектний офiс та пiдпорядковано безпосередньо Головi Правлiння Дубєю В.В.
4. 05.04.2015 р.:
4.1. Виведено з органiзацiйної структури та лiквiдовано посаду Заступник Голови Правлiння –
керiвник Пiвденного регiону.
4.2. Виведено з органiзацiйної структури та лiквiдовано посаду Заступник Голови Правлiння –
керiвник Центрального регiону.
4.3. Введено посаду Заступник Голови Правлiння, член Правлiння.
4.4. Введено посаду Заступника Голови Правлiння з малого та середнього бiзнесу, члена
Правлiння;
4.5. Створено Департамент приватного банкiнгу та пiдпорядковано Заступнику Голови Правлiння,
члену Правлiння Поляку О.Я.
4.6. Виведено з органiзацiйної структури та лiквiдовано Департамент регiонального бiзнесу у
складi Управлiння активних операцiй та Управлiння органiзацiї та пiдтримки продаж.
4.7. Виведено з органiзацiйної структури та лiквiдовано посаду Директора з продажiв.
4.8. Створено:
• Департамент продажiв продуктiв малого та середнього бiзнесу у складi:
- управлiння по роботi з кредитними продуктами
- управлiння пiдтримки продажiв продуктiв малого та середнього бiзнесу
- директора центрального регiону
- директора схiдного регiону

- директора захiдного регiону
- директора пiвденного регiону
• Департамент розвитку малого та середнього бiзнесу у складi:
- управлiння розвитку кредитного бiзнесу
- управлiння розвитку бiзнесу РКО та пасивних операцiй
• Департамент розвитку продуктiв малого та середнього бiзнесу у складi:
- вiддiл розвитку кредитних продуктiв
- вiддiл розвитку пасивних продуктiв
- вiддiл розвитку продуктiв РКО
• Вiддiл планування та аналiзу малого та середнього бiзнесу;
• Вiддiл маркетингу та реклами для напрямку середнього та малого бiзнесу
та пiдпорядкувано їх Заступнику Голови Правлiння з малого та середнього бiзнесу, члену
Правлiння Стецко О.С.
4.9. Лiквiдувано дирекцiю Центрального регiону та дирекцiю Пiвденного регiону.
5. 01.10.2015 р.
Введено та затверджено змiни в блоцi Заступника Голови Правлiння, члена Правлiння Саханя О.I.:
5.1. Створено у складi Департаменту iнформацiйних технологiй Управлiння архiтектури i аналiзу.
5.2. Лiквiдовано Департамент iнформацiйних технологiй.
5.3. Створено Департамент розвитку iнформацiйних систем, у складi:
- Управлiння розробки програмного забезпечення;
- Управлiння архiтектури та аналiзу;
- Управлiння розвитку CRM та Front-end.
5.4. Створено Департамент супроводження iнформацiйних систем, у складi:
- Вiддiл пiдтримки користувачiв;
- Управлiння супроводження програмного забезпечення, у складi:
- Вiддiл пiдтримки АБС;
- Вiддiл пiдтримки системи електронного документообороту;
- Вiддiл супроводження систем дистанцiйного обслуговування;
- Вiддiл пiдтримки CRM та Front-end.
- Управлiння супроводження iнфраструктури, у складi:
- Вiддiл телекомунiкацiї та телефонiї;
- Вiддiл системного адмiнiстрування;
- Вiддiл технiчного забезпечення;
- Вiддiл супроводження баз даних;
- Вiддiл банкоматного та термiнального обладнання.
5.5. Створено Вiддiл адмiнiстрування проектiв, послуг та договорiв напрямку iнформацiйних
технологiй.
5.6. Перепiдпорядковано Директора з iнформацiйних технологiй Головi Правлiння.
5.7. Пiдпорядковано Директору з iнформацiйних технологiй наступнi структурнi пiдроздiли:
- Департамент пiдтримки електронних каналiв продажiв;
- Департамент розвитку iнформацiйних систем;
- Департаменту супроводження iнформацiйних систем;
- Вiддiл адмiнiстрування проектiв, послуг та договорiв напрямку iнформацiйних технологiй.
- Вiддiл по боротьбi з шахрайством ввести до складу Департаменту фiнансового монiторингу та
внутрiшнього контролю.
5.8. Введено посаду Директора з маркетингу та реклами та пiдпорядковано Головi Правлiння.
5.9. Перепiдпорядковано Управлiння маркетингу та реклами Директору з маркетингу та реклами.
5.10. Вiддiл захисту iнформацiйних систем включено до складу Департаменту безпеки.
5.11. Створено Управлiння кадрового адмiнiстрування та звiтностi та пiдпорядковано Директору з
управлiння персоналом.
5.12. Введено посаду Операцiйного директора та пiдпорядковано Головi Правлiння.
5.13. Створено Департамент операцiйної пiдтримки платiжних карток та взаєморозрахункiв з
партнерами та платiжними системами.

5.14. Створено Управлiння органiзацiї, супроводження та координацiї роботи регiональної мережi.
5.15. Пiдпорядковано Операцiйному директору наступнi структурнi пiдроздiли:
- Департамент операцiйної пiдтримки платiжних карток та взаєморозрахункiв з партнерами та
платiжними системами;
- Департамент супроводження банкiвських операцiй;
- Департамент адмiнiстрування кредитних та юридичних справ;
- Управлiння органiзацiї, супроводження та координацiї роботи регiональної мережi.
5.16. Введено посаду Директора з ризикiв та пiдпорядковано Першому Заступнику Голови
Правлiння, Члену Правлiння Альмяшеву I.А.
5.17. Перепiдпорядковано Директору з ризикiв директору наступнi структурнi пiдроздiли:
- Департамент по роботi з проблемними активами;
- Департамент кредитних ризикiв корпоративних клiєнтiв;
- Департамент кредитних ризикiв роздрiбних клiєнтiв;
- Департамент ризик-контролю;
- Департамент заставних операцiй.
5.18. Лiквiдовано Вiддiл маркетингу та реклами роздрiбного бiзнесу.
5.19. Лiквiдовано Вiддiл маркетингу та реклами для напрямку середнього та малого бiзнесу.
6. 20.10.2015 р.:
6.1. Створено Управлiння проектами з торгiвельного фiнансування та документарних операцiй.
6.2. Пiдпорядковано Управлiння проектами з торгiвельного фiнансування та документарних
операцiй Заступнику Голови Правлiння, Члену Правлiння Березнiковiй Р.М.
6.3. Вiддiл торговельного фiнансування та документарних операцiй введено до складу Управлiння
проектами з торгiвельного фiнансування та документарних операцiй.
7. 21.12.2015 р.:
7.1. Введено посаду Директора по проектам та пiдпорядковано Головi Правлiння.
7.2. Створено Проектну групу та пiдпорядковано Директору по проектам

Станом на кiнець звiтного перiоду 31.12.2015 року в Банку чисельнiсть працiвникiв становила 981
працiвник:
- Середньооблiкова кiлькiсть штатних працiвникiв за 2015 рiк склала – 527;
- Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, (без урахування сумiсникiв) – 39
- З них сумiсникiв –30
- за договорами цивiльно-правового характеру - 9
Середньооблiкова чисельнiсть за 2014 рiк – 408 працiвникiв.
Фонд оплати працi за 2015 р. складає всього 65 149 865,33 грн. (у 2014 роцi - 42 194 332,04 грн.)
З працiвниками Банку укладено Колективний договiр, який чинний на дату подання звiту.
Колективний договiр Банку дiє до укладення нового договору.
При прийняттi на роботу працiвники пiдписують зобов’язання про дотримання таємницi
вiдомостей АТ «ТАСКОМБАНК», що становлять банкiвську таємницю або мають обмежений
доступ. З окремими категорiями працiвникiв у визначених законодавством випадках укладаються
договори про повну iндивiдуальну матерiальну вiдповiдальнiсть.
Кадрова програма емiтента спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв
операцiйним потребам емiтента. Персонал Банку в 2015 роцi пiдвищував рiвень квалiфiкацiї
шляхом участi у семiнарах та тренiнгах.
Згiдно з Колективним договором та внутрiшньобанкiвськими нормативними документами в Банку
дiє система мотивацiї, додаткових виплат, соцiальних пiльг для працiвникiв.
Працiвникам Банку виплачується разова матерiальна грошова допомога в зв’язку з
• народженням дитини,
• вступом до шлюбу,
• ювiлейною датою,
• смертю близького родича.

Працiвникам Банку надаються додаткового оплачуваннi вiдпустки вiдповiдно до Колективного
договору в зв’язку зi вступом до шлюбу, народженням дитини та зi смертю рiдних по кровi чи по
шлюбу.
Емiтент не входив та не припиняв участi в об'єднаннях пiдприємств (асоцiацiй, корпорацiй,
концернiв, консорцiумiв, iнших об'єднань пiдприємств) чи груп суб'єктiв господарювання
(фiнансово-промислових груп, холдингових компанiй тощо) протягом звiтного перiоду.
Емiтент не проводить спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами.
Пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб, що мали мiсце протягом звiтного перiоду не
надходили
Принципи облiкової полiтики
Облiкова полiтика включає в себе принципи, пiдстави, умови, правила i процедури, прийнятi
керiвництвом Банку для ведення фiнансового i податкового облiку та складання фiнансової
звiтностi. Протягом 2015 року облiкова полiтика Банку суттєво не змiнювалася. Вона складена у
вiдповiдностi до вимог Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ), чинного
законодавства згiдно з правилами ведення бухгалтерського облiку, встановленими нормативноправовими актами Нацiонального банку України.
Облiкова полiтика Банку ґрунтується на основних принципах МСФЗ, якi дотримуються ним при
веденнi рахункiв та складаннi фiнансової звiтностi.
Банк не складає консолiдовану фiнансову звiтнiсть у зв’язку з вiдсутнiстю дочiрнiх та
асоцiйованих компанiй, не входженням до консолiдованих груп.
Основи оцiнки складання фiнансової звiтностi
Облiкова полiтика Банку забезпечує дотримання основних принципiв бухгалтерського облiку в
частинi оцiнки та вiдображення активiв, зобов’язань, доходiв та витрат.
Фiнансовий звiт Банку за 2015 рiк складено у вiдповiдностi до МСФЗ з урахуванням вимог
Iнструкцiї про порядок складання та оприлюднення фiнансової звiтностi банкiв України,
затвердженої постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 24 листопада 2011 року №
373 та Методичних рекомендацiй щодо порядку складання примiток до фiнансової звiтностi
банкiв України, схваленi Постановою Правлiння НБУ №965 вiд 29.12.2015 р. При пiдготовцi
фiнансової звiтностi керiвництво Банку формувало певнi судження, оцiнки та припущення, якi
дозволили розкрити iнформацiю у вiдповiдностi до вимог мiжнародних стандартiв формування
фiнансової звiтностi.
Активи i зобов’язання Банку оцiнюються i вiдображаються в облiку з достатньою мiрою
обережностi з метою уникнення можливостi перенесення iснуючих фiнансових ризикiв на
наступнi звiтнi перiоди. Актив враховується в балансi, коли є ймовiрнiсть надходження майбутнiх
економiчних вигод для Банку i актив має собiвартiсть або вартiсть, яка може бути достовiрно
обчислена. Зобов’язання - це теперiшня заборгованiсть Банку, що виникає внаслiдок минулих
подiй, вiд погашення якої очiкується вибуття ресурсiв банку.
Методи оцiнки Банком фiнансових iнструментiв базуються на головних принципах мiжнародних
стандартiв бухгалтерського облiку. Фiнансовi iнструменти, в залежностi вiд їх класифiкацiї
вiдображаються за iсторичною (первiсною) вартiстю, справедливою вартiстю або амортизованою
собiвартiстю.
Первiсна вартiсть передбачає вiдображення в облiку активiв Банку за сумою фактичних витрат на
їх придбання на дату їх придбання, а зобов’язань - за сумою мобiлiзованих коштiв в обмiн на
зобов’язання (депозити). За первiсною вартiстю Банк облiковує основнi засоби, нематерiальнi
активи та дебiторську заборгованiсть.

Справедлива вартiсть - сума, за якою може бути здiйснений обмiн активу, або оплата зобов’язання
в результатi операцiї на ринкових засадах мiж обiзнаними та незалежними сторонами.
Справедлива вартiсть - це поточна вартiсть пропозицiї для фiнансових активiв i вартiсть попиту
для фiнансових зобов’язань, що мають котирування на активному ринку. Фiнансовий iнструмент є
таким, що котирується на активному ринку, якщо є змога вiльно i регулярно отримувати
котирування на бiржi або вiд iншої органiзацiї i при цьому такi котирування є результатом дiйсних
i регулярних угод, якi здiйснюються на ринкових засадах. Приведення вартостi активiв до
ринкової вартостi здiйснюється шляхом їх переоцiнки. За справедливою вартiстю Банк визнає
фiнансовi iнвестицiї, що оцiнюються за справедливою вартiстю з визнанням переоцiнки через
прибутки/збитки, фiнансовi iнвестицiї в портфелi банку на продаж та похiднi фiнансовi
iнструменти у вiдповiдностi до МСБО 39 Фiнансовi iнструменти: Визнання та оцiнка.
Амортизована собiвартiсть - метод визначення справедливої вартостi фiнансових iнструментiв,
для яких вiдсутня iнформацiя щодо їх ринкової вартостi. Амортизована собiвартiсть - це первiсна
вартiсть фiнансового активу збiльшена на суму нарахованих процентiв та зменшена на суму
погашення основного боргу та витрат вiд знецiнення. При формуваннi балансової вартостi
фiнансових iнструментiв нарахованi процентнi доходи/витрати коригуються на суми
неамортизованих дисконтiв/премiй, розрахованих з використанням метода ефективної процентної
ставки. Метод ефективної процентної ставки - це метод визнання процентних доходiв/витрат на
протязi дiї фiнансового iнструменту. Ефективна процентна ставка - це ставка, яка точно дисконтує
майбутнi грошовi потоки протягом дiї фiнансового iнструменту. Розрахунок дисконтованої
вартостi враховує всi отриманi/сплаченi за угодою комiсiйнi, що є складовими фiнансового
iнструменту.
Основнi принципи визначення вартостi конкретних фiнансових iнструментiв, якi Банк
застосовував в процесi складання даної фiнансової звiтностi, наведенi нижче. Цi принципи
застосовувались послiдовно вiдносно всiх перiодiв, наведених в звiтностi.
Первiсне визнання фiнансових iнструментiв
Фiнансовi iнструменти в бухгалтерському облiку подiляються на фiнансовi активи, фiнансовi
зобов’язання, iнструменти власного капiталу i похiднi фiнансовi iнструменти. Керiвництво
визначає належну класифiкацiю iнструментiв при їх початковому визнаннi.
Фiнансовi активи i зобов’язання визнаються у звiтi про фiнансовий стан тодi, коли Банк стає
стороною договору про придбання фiнансового iнструмента. Усi стандартнi придбання
фiнансових активiв облiковуються на дату розрахункiв.
Початкова оцiнка фiнансового активу чи зобов’язання здiйснюється за справедливою вартiстю
плюс, якщо це фiнансовий актив чи зобов’язання, яке не класифiкується як фiнансовий iнструмент
за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку, витрати на
здiйснення операцiй, якi прямо вiдносяться до придбання або випуску фiнансового активу чи
фiнансового зобов’язання.
Пiсля початкового визнання фiнансовi активи, включаючи похiднi iнструменти, що є активами,
оцiнюються за справедливою вартiстю без будь-якого вирахування затрат на здiйснення операцiй,
якi можуть бути понесенi при продажу чи iншому вибуттi фiнансового активу.
Якщо оцiнка вартостi, що ґрунтується на наявних ринкових даних, вказує на прибуток або збиток
вiд переоцiнки до справедливої вартостi при початковому визнаннi активу чи зобов’язання,
прибуток або збиток негайно визнається у складi прибутку чи збитку.
Якщо початковий прибуток чи збиток не ґрунтується повнiстю на наявних ринкових даних, вiн є
вiдстроченим i визнається протягом строку активу чи зобов’язання належним чином, або коли
цiни стають вiдомими, або при вибуттi активу чи зобов’язання.
Фiнансовi активи або фiнансовi зобов’язання, якi виникли за ставками, що вiдрiзняються вiд
ринкових, переоцiнюються на момент виникнення до справедливої вартостi, яка являє собою
майбутнi виплати процентiв та погашення основної суми заборгованостi, дисконтованi за
ринковими процентними ставками по аналогiчних iнструментах. Рiзниця мiж справедливою
вартiстю та номiнальною вартiстю на момент виникнення вiдображається як прибутки чи збитки
вiд виникнення фiнансових iнструментiв за ставками, що вiдрiзняються вiд ринкових.
Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв ґрунтується на цiнi їх котирування на ринку на

дату балансу без будь-яких вирахувань витрат на здiйснення операцiй. У разi вiдсутностi цiни
котирування справедлива вартiсть iнструмента оцiнюється з використанням моделей
цiноутворення або методiв дисконтованих грошових потокiв.
При застосуваннi методiв дисконтованих грошових потокiв очiкуванi в майбутньому грошовi
потоки базуються на найбiльш точних оцiнках керiвництва. При цьому використовується ставка
дисконту, яка дорiвнює ринковiй ставцi на дату складання фiнансової звiтностi по iнструменту, що
має подiбнi умови та характеристики. При використаннi моделей цiноутворення данi про
фiнансовий iнструмент, що вводяться до моделi, базуються на ринкових оцiнках на дату балансу.
Справедлива вартiсть похiдних iнструментiв, якими не торгують на бiржi, оцiнюється за сумою,
яку Банк отримав би чи виплатив для припинення дiї контракту на дату балансу, з урахуванням
поточних ринкових умов та платоспроможностi контрагентiв.
Знецiнення фiнансових активiв
З метою складання фiнансової звiтностi у вiдповiдностi до МСФЗ для розрахунку резервiв на
покриття збиткiв вiд зменшення корисностi фiнансових активiв, Банк визнає зменшення
корисностi фiнансового активу або групи фiнансових активiв, якщо є об’єктивне свiдчення
зменшення їх корисностi внаслiдок однiєї або кiлькох подiй, якi вiдбулися пiсля первiсного
визнання активу, i така подiя (або подiї) впливає (впливають) на попередньо оцiненi майбутнi
грошовi потоки вiд фiнансового активу або групи фiнансових активiв, якi можна достовiрно
оцiнити.
Банк визнає зменшення корисностi iнвестицiй, утримуваних до погашення, позик та дебiторської
заборгованостi, фiнансових активiв, призначених для продажу.
Основними подiями, що свiдчать про зменшення корисностi фiнансового активу, можуть бути:
• фiнансовi труднощi позичальника;
• порушення умов договору (невиконання зобов'язань, прострочення сплати процентiв, комiсiй або
основної суми боргу);
• висока ймовiрнiсть банкрутства або фiнансова реорганiзацiя позичальника;
• надання банком пiльгових умов з економiчних або юридичних причин, пов'язаних з фiнансовими
труднощами позичальника, якi банк не розглядав за iнших умов;
• зникнення активного ринку для фiнансового активу внаслiдок фiнансових труднощiв.
Банк визначає суму резерву як рiзницю мiж балансовою вартiстю наданого кредиту та
теперiшньою вартiстю оцiнених майбутнiх грошових потокiв (за винятком майбутнiх кредитних
збиткiв, якi не були понесенi), дисконтованих за первiсною ефективною ставкою вiдсотка. Для
фiнансових активiв iз плаваючою процентною ставкою застосовується ефективна ставка вiдсотка,
що була визначена пiд час останньої змiни номiнальної процентної ставки.
Банк спочатку визначає наявнiсть об'єктивних доказiв зменшення корисностi окремо для кожного
фiнансового активу, що оцiнюється на iндивiдуальнiй основi.
Якщо немає доказiв зменшення корисностi для окремо оцiненого фiнансового активу (незалежно
вiд його суттєвостi), Банк включає фiнансовий актив до групи фiнансових активiв з подiбними
характеристиками кредитного ризику й оцiнює його на портфельнiй основi.
Банк не включає до портфельної оцiнки на зменшення корисностi фiнансовi активи, якi окремо
оцiнюють на зменшення корисностi (iндивiдуальна основа) i за якими визнаються збитки вiд
зменшення корисностi.
Банк виключає з оцiнки на портфельнiй основi окремi фiнансовi активи, за якими визнаються
збитки вiд зменшення корисностi, i в подальшому оцiнює їх на iндивiдуальнiй основi.
Активи, визнанi безнадiйними до погашення, списуються за рахунок вiдповiдного резерву на
пiдставi рiшення Правлiння. Банк не припиняє здiйснення всiх необхiдних процедур для
вiдшкодування активу до визнання активу таким, погашення якого неможливе.
Припинення визнання фiнансових iнструментiв
Припинення визнання фiнансового активу (або, якщо застосовано, частини фiнансового активу
або частини групи однорiдних фiнансових активiв) вiдбувається у випадку:
закiнчення дiї прав на одержання грошових надходжень вiд такого активу;
передачi Банком належних йому прав на одержання грошових надходжень вiд такого активу, або
збереження Банком права на одержання грошових надходжень вiд такого активу з одночасним

прийняттям на себе зобов'язань виплатити їх у повному обсязi третiй особi без iстотних затримок;
якщо Банк практично передав всi ризики й вигоди, пов'язанi з активом, або не передав, але й не
зберiг практично всiх ризикiв i вигiд, пов'язаних з ним, але при цьому передав контроль над
активом. Контроль зберiгається, якщо контрагент не має практичної можливостi продати весь
актив повнiстю незв'язанiй сторонi без додаткових обмежень.
У випадку, якщо Банк передав свої права на одержання грошових надходжень вiд активу, або не
передав, але й не зберiг практично всiх ризикiв i вигiд, пов'язаних з ним, а також не передав
контроль над активом, такий актив i далi визнається в розмiрi триваючої участi Банку в цьому
активi. Продовження участi в активi, що приймає форму гарантiї по переданому активi,
оцiнюється по найменшому з наступних величин: первiсної балансової вартостi активу й
максимального розмiру вiдшкодування, що може бути пред'явлене до оплати Банку.
Припинення визнання фiнансового зобов’язання вiдбувається у разi виконання, анулювання чи
закiнчення строку дiї вiдповiдного зобов’язання. При замiнi одного iснуючого фiнансового
зобов’язання iншим зобов’язанням перед тим самим кредитором на суттєво вiдмiнних умовах або
в разi внесення суттєвих змiн до умов iснуючого зобов’язання, первiсне зобов’язання знiмається з
облiку, а нове вiдображається в облiку з визнанням рiзницi в балансовiй вартостi зобов’язань у
звiтi про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд.
Грошовi кошти та їх еквiваленти
Грошовi кошти та їх еквiваленти представляють собою кошти в касi та залишки на
кореспондентських рахунках у НБУ, крiм обов’язкових резервiв, залишки на кореспондентських
рахунках в iнших банках та кредити овернайт. Залишки на кореспондентських рахунках, щодо
яких є обмеження у використаннi, не включаються до складу грошових коштiв та їх еквiвалентiв.
З метою пiдтримки мiнiмального рiвня лiквiдностi для забезпечення виконання своїх зобов'язань
перед клiєнтами, Банк утримує на кореспондентському рахунку в НБУ обов'язковий поточний
залишок, що забезпечує виконання нормативу обов'язкового резервування.
Сума коштiв на рахунках в НБУ вiдображається за амортизованою вартiстю. Залишки коштiв на
кореспондентських рахунках в iнших банках та кредити овернайт вiдображаються за
амортизованою вартiстю за вирахуванням можливих збиткiв на зменшення корисностi.
Фiнансовi iнвестицiї, що оцiнюються за справедливою вартiстю з визнанням переоцiнки через
прибутки/збитки
До фiнансових iнвестицiй, що оцiнюються за справедливою вартiстю з визнанням переоцiнки
через прибутки/збитки, належать борговi цiннi папери, акцiї та iншi фiнансовi iнвестицiї,
утримуванi в торговому портфелi, i тi, що визначенi Банком як оцiненi за справедливою вартiстю з
вiдображенням переоцiнки через прибутки/збитки пiд час первiсного визнання.
Цiннi папери зараховуються до торгового портфеля у разi намiру Банку утримувати їх протягом
термiну не бiльше нiж 360 календарних днiв. Цiннi папери в торговому портфелi первiсно
оцiнюються за справедливою вартiстю. Переоцiнка цiнних паперiв здiйснюється один раз на
мiсяць у разi змiни справедливої вартостi. Результат переоцiнки вiдображається у складi прибутку
чи збитку. . Банк здiйснює нарахування процентних доходiв за цiнними паперами в торговому
портфелi на дату їх переоцiнки, але не рiдше одного разу на мiсяць. Амортизацiя дисконту (премiї)
за борговими цiнними паперами в торговому портфелi не здiйснюється. Банк у звiтному роцi не
класифiкував цiннi папери у категорiю торгових.
Кошти в iнших банках
Кошти в iнших банках облiковуються тодi, коли Банк надає банкам-контрагентам грошовi кошти,
якi пiдлягають погашенню на встановлену чи визначену дату; при цьому Банк не має намiру
здiйснювати торговi операцiї з дебiторською заборгованiстю, що виникає. Ця дебiторська
заборгованiсть не пов’язана з похiдними фiнансовими iнструментами та не має ринкових
котирувань. Заборгованiсть iнших банкiв облiковується за амортизованою вартiстю.
Кредити та заборгованiсть клiєнтiв
Кредити клiєнтам включають непохiднi фiнансовi активи iз установленими платежами, або
платежами, що пiдлягають визначенню, що не котируються на активному ринку.
Первiсно наданi кредити клiєнтам вiдображаються за вартiстю придбання, що представляє собою
справедливу вартiсть наданих коштiв. Надалi наданi кредити клiєнтам враховуються за

амортизованою вартiстю за вирахуванням резерву на зменшення корисностi кредитiв клiєнтам.
Амортизована вартiсть основана на справедливiй вартостi суми виданого кредиту, розрахованої з
врахуванням ринкових процентних ставок за аналогiчними кредитами, що дiють на дату надання
кредиту. Прибутки та збитки вiдображаються у складi прибутку або збитку при припиненнi
визнання або зменшеннi корисностi кредитiв та дебiторської заборгованостi, а також у процесi
амортизацiї. Кредити клiєнтам вiдображаються в облiку, починаючи з моменту видачi коштiв
позичальникам.
Вiдсотки за користування кредитом нараховуються вiдповiдно до умов кредитних договорiв
(процентна ставка, термiни нарахування вiдсоткiв, метод нарахування вiдсоткiв). Процентнi
доходи вiдображаються в бухгалтерському облiку iз застосуванням ефективної ставки вiдсотка та
визначаються як добуток амортизованої собiвартостi активу на ефективну ставку вiдсотка.
Для забезпечення стабiльної дiяльностi Банку та мiнiмiзацiї можливих збиткiв вiд невиконання або
неналежного виконання клiєнтом зобов’язань за кредитним договором Банк може приймати
рiшення про реструктуризацiю кредитної заборгованостi та/або змiну валюти зобов’язання клiєнта
за кредитом. Змiна умов кредитування здiйснюється за рiшенням кредитного комiтету окремо по
кожному клiєнту пiсля оцiнки його фiнансових можливостей, яка проводиться на пiдставi заяви
клiєнта та документiв, що пiдтверджують неможливiсть своєчасно та в повному обсязi виконати
зобов’язання за кредитним договором. Керiвництво постiйно перевiряє реструктуризованi кредити
для оцiнки вiдповiдностi всiм критерiям i можливостi погашення кредитiв в майбутньому. У разi
неможливостi повернення кредитiв та коштiв вони списуються за рахунок створеного резерву на
покриття збиткiв вiд знецiнення за рiшенням Правлiння Банку.
Банк приймає облiкову полiтику, що застосовується до кредитiв клiєнтам i резервiв по зменшенню
корисностi кредитiв клiєнтам, також стосовно коштiв Банку, що розмiщенi в iнших банках.
Зобов'язання кредитного характеру У ходi здiйснення звичайної дiяльностi Банк надає гарантiї у
формi акредитивiв, гарантiй i акцептiв. Договори гарантiї спочатку визнаються у фiнансовiй
звiтностi за справедливою вартiстю. Надалi вони аналiзуються на кожну звiтну дату й коригуються
для вiдображення поточної найкращої оцiнки. Найкраща оцiнка витрат, необхiдних для виконання
iснуючого зобов'язання, це сума, яку Банк сплатив би для виконання зобов'язання на звiтну дату
або перевiв третiй сторонi на цю дату.
Забезпечення визнаються, коли Банк має поточне юридичне або дiйсне зобов'язання, що виникло в
результатi минулих подiй, для погашення якого ймовiрно буде необхiдне вибуття ресурсiв, якi
мiстять у собi певнi економiчнi вигоди, i розмiр такого зобов'язання можна достовiрно оцiнити.
Фiнансовi iнвестицiї в портфелi банку на продаж
Фiнансовi активи, наявнi для продажу, це непохiднi фiнансовi iнструменти (активи), класифiкованi
як наявнi для продажу та якi не включенi до жодної з категорiй: фiнансовий актив або фiнансове
зобов’язання за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку;
iнвестицiї, утримуванi до погашення; кредити та дебiторська заборгованiсть. Банк класифiкує
iнвестицiї як утримуванi для продажу, якщо вони придбанi в основному з метою продажу або
перепродажу протягом невизначеного перiоду часу, за винятком iнвестицiй в iнструменти
власного капiталу, якi не мають ринкової цiни котирування на активному ринку i справедливу
вартiсть яких не можна достовiрно оцiнити.
Фiнансовi активи, наявнi для продажу, первiсно вiдображаються за справедливою вартiстю.
Витрати на операцiї з придбання таких активiв визнаються пiд час їх первiсного визнання у
прибутку/збитку Банку.
Пiсля первiсного вiдображення в облiку фiнансовi iнвестицiї, наявнi для продажу, оцiнюються за
справедливою вартiстю, при цьому прибутки та збитки вiдображаються як окремий компонент у
складi капiталу та у складi iншого сукупного доходу до моменту вибуття (реалiзацiї) або
знецiнення. У такому випадку прибуток/збиток, ранiше вiдображений у капiталi складi iншого
сукупного доходу, включається до доходи складу прибутку чи збитку. Збитки вiд знецiнення,
прибутки або збитки вiд операцiй з iноземною валютою та процентнi доходи, нарахованi з
використанням методу ефективного процента, визнаються безпосередньо у складi прибутку чи
збитку. Справедлива вартiсть iнвестицiй, що знаходяться в активному обiгу на органiзованих
фiнансових ринках, визначається за ринковими котируваннями, пропонованими покупцями, на

момент закiнчення торгiв. Справедлива вартiсть iнвестицiй, що не мають активного обiгу на
ринку, визначається з використанням методик оцiнки. Методики включають використання
останнiх ринкових операцiй мiж обiзнаним, зацiкавленими та незалежними сторонами, посилання
на теперiшню справедливу вартiсть iншого, практично iдентичного, iнструмента та цiнових
моделей опцiонiв, або виходячи з аналiзу грошових потокiв, дисконтованих пiд ринкову
вiдсоткову ставку. В разi вiдсутностi прийнятних та здiйснюваних методик для обґрунтованої
оцiнки справедливої вартостi дольових цiнних паперiв, що не обертаються на ринку, вони
вiдображаються за собiвартiстю, за вирахуванням резерву на покриття збиткiв.
Договори «репо» i «зворотного репо» i операцiї позики цiнних паперiв
Угоди за договорами продажу й зворотного викупу («репо») розглядаються як операцiї залучення
коштiв пiд забезпечення цiнних паперiв. Визнання цiнних паперiв, проданих за договорами
продажу й зворотного викупу, не припиняється. Банк перекласифiкує цiннi папери, що проданi за
операцiєю репо, вiдповiдно до якої покупець має право їх продати або надати у заставу, з
торгового портфеля або портфеля на продаж в дебiторську заборгованiсть за операцiями репо, що
облiковується за справедливою вартiстю через прибуток або збиток. Вiдповiднi зобов'язання з
повернення залучених коштiв вiдображаються по рядку Заборгованiсть iнших банкiв або Кошти
клiєнтiв.
Цiннi папери, придбанi за договорами iз зобов'язанням зворотного продажу («зворотне репо»),
вiдображаються як заборгованiсть iнших банкiв або кредити клiєнтам залежно вiд контрагента.
Рiзниця мiж цiною продажу й цiною зворотного викупу визнається як процентний дохiд i
нараховується протягом усього термiну дiї договору репо за методом ефективної процентної
ставки. Цiннi папери, наданi контрагентам як позика за фiксовану винагороду, продовжують
вiдображатися у фiнансовiй звiтностi. Цiннi папери, отриманi як позика за фiксовану винагороду,
не вiдображаються у фiнансовiй звiтностi, крiм випадкiв, коли вони реалiзуються третiм сторонам.
У таких випадках фiнансовий результат вiд придбання й продажу цих цiнних паперiв
вiдображається у складi прибуткiв чи збиткiв по рядку Доходи за вирахуванням витрат вiд
операцiй з фiнансовими активами, що переоцiнюються до справедливої вартостi через прибуток
або збиток. Зобов'язання по поверненню цiнних паперiв вiдображається в складi фiнансових
зобов'язань, що переоцiнюються до справедливої вартостi через прибуток або збиток.
Фiнансовi iнвестицiї в портфелi банку до погашення
У портфелi до погашення облiковуються придбанi борговi цiннi папери з фiксованими платежами
або з платежами, що можна визначити, а також з фiксованим строком погашення. Борговi цiннi
папери вiдносяться до портфеля до погашення, якщо Банк має намiр та змогу утримувати їх до
строку погашення з метою отримання процентного доходу. Придбанi цiннi папери первiсно
оцiнюються та вiдображаються в бухгалтерському облiку за справедливою вартiстю, до якої
додаються витрати на операцiї з придбання таких цiнних паперiв. Пiсля первiсного визнання
борговi цiннi папери в портфелi до погашення вiдображаються за їх амортизованою собiвартiстю.
Банк визнає дохiд та здiйснює амортизацiю дисконту (премiї) за борговими цiнними паперами не
рiдше одного разу на мiсяць iз застосуванням методу ефективної ставки вiдсотка. Борговi цiннi
папери в портфелi банку до погашення пiдлягають перегляду на зменшення їх корисностi.
Iнвестицiї в асоцiйованi та дочiрнi компанiї
До iнвестицiй в асоцiйованi компанiї належать акцiї та iншi цiннi папери з нефiксованим
прибутком емiтентiв, якi вiдповiдають визначенням асоцiйованої компанiї банку, за винятком
таких цiнних паперiв, що придбанi та/або утримуються виключно для продажу протягом 12
мiсяцiв з дати придбання. Здiйсненi iнвестицiї в асоцiйованi компанiї первiсно оцiнюються та
вiдображаються в бухгалтерському облiку за собiвартiстю. Витрати на операцiї, пов'язанi з
придбанням iнвестицiї, збiльшують суму такої iнвестицiї на дату її придбання. Iнвестицiї в
асоцiйованi компанiї облiковуються за методом участi в капiталi.
Якщо вартiсть придбання iнвестицiї в асоцiйованi компанiї перевищує частку банку-iнвестора в
справедливiй вартостi чистих активiв (придбаних iдентифiкованих активiв i зобов'язань) на дату
придбання, то виникає гудвiл. Гудвiл облiковується як складова вартостi iнвестицiї та оцiнюється
за собiвартiстю з урахуванням зменшення корисностi. Якщо частка Банку в справедливiй вартостi
придбаних чистих активiв (придбаних iдентифiкованих активiв i зобов'язань) перевищує вартiсть

придбання iнвестицiї в асоцiйованi та дочiрнi компанiї на дату придбання, то виникає негативний
гудвiл. Негативний гудвiл у повнiй сумi визнається доходом пiд час первiсного визнання
iнвестицiї. Протягом 2015 року Банк не здiйснював iнвестицiй в асоцiйованi та дочiрнi компанiї.
Iнвестицiйна нерухомiсть
До iнвестицiйної нерухомостi вiдноситься не займане Банком нерухоме майно, призначене для
одержання орендного доходу або доходiв вiд приросту вартостi. Iнвестицiйна нерухомiсть
спочатку оцiнюється за фактичною вартiстю, включаючи витрати по угодi. Балансова вартiсть
включає вартiсть замiни частин iснуючої iнвестицiйної нерухомостi в момент виникнення таких
витрат, якщо виконуються критерiї їхньої капiталiзацiї, i не включає витрати на поточне
обслуговування iнвестицiйної нерухомостi. Пiсля первiсного визнання iнвестицiйна нерухомiсть
враховується за первiсною вартiстю (собiвартiстю) з урахуванням накопиченої амортизацiї та
втрат вiд зменшення корисностi. Знос нараховується щомiсячно прямолiнiйним методом виходячи
з термiну корисної служби активу. Термiни корисної служби iнвестицiйної нерухомостi
встановленi наступнi:
Iнвестицiйна нерухомiсть
20-50
Залишкова вартiсть, методи нарахування амортизацiї та термiни корисної служби iнвестицiйної
нерухомостi переглядаються у кiнцi кожного фiнансового року та, у разi необхiдностi,
коригуються.
Вартiсть об’єктiв приводиться у вiдповiднiсть до цiн вартостi корисного використання у випадках,
коли балансова вартiсть iстотно (бiльше нiж на 10%) вiдрiзняється вiд вартостi корисного
використання активу, визначеного на пiдставi оцiнки незалежних експертiв. Iнвестицiйна
нерухомiсть списується при вибуттi, або у випадку, якщо вона вилучена з експлуатацiї, i вiд її
вибуття не очiкується економiчних вигiд у майбутньому. Рiзниця мiж чистими надходженнями та
балансовою вартiстю активу визнається у складi прибуткiв та збиткiв за звiтний рiк, у якому було
припинене визнання активу. Перемiщення в категорiю iнвестицiйної нерухомостi або з неї
здiйснюються тодi й тiльки тодi, коли має мiсце змiна в характерi використання нерухомостi.
Перемiщення з iнвестицiйної нерухомостi в займаний Банком об'єкт нерухомостi, та навпаки, не
впливає на його балансову вартiсть. У випадку, коли займаний власником об'єкт нерухомостi стає
об'єктом iнвестицiйної нерухомостi, Банк облiковує таку власнiсть вiдповiдно до полiтики облiку
основних коштiв до моменту змiни цiльового використання.
Гудвiл - це перевищення вартостi придбання над часткою покупця у справедливiй вартостi
придбаних iдентифiкованих активiв, зобов’язань i непередбачених зобов’язань на дату придбання.
Гудвiл облiковується за собiвартiстю з урахуванням зменшення корисностi. Протягом 2015 року
Банк не виконував будь-яких операцiй, що призвели б до виникнення гудвiлу.
Основнi засоби та нематерiальнi активи
Основнi засоби - матерiальнi активи, якi Банк утримує з метою використання їх у процесi своєї
дiяльностi, надання послуг, здавання в лiзинг (оренду) iншим особам або для здiйснення
адмiнiстративних i соцiально- культурних функцiй, очiкуваний строк корисного використання
(експлуатацiї) яких бiльше одного року (або операцiйного циклу, якщо вiн довший за рiк). Основнi
засоби класифiкуються за такими групами: основнi засоби (до основних засобiв вiдносяться
матерiальнi активи вартiстю понад 6 тис. грн); малоцiннi необоротнi активи; незавершенi
капiтальнi iнвестицiї. Основнi засоби, якi придбанi за вартiстю, що є меншою за 6 тис. грн.,
облiковуються як малоцiннi необоротнi матерiальнi активи.
До нематерiальних активiв вiднесено активи, якi не мають матерiальної форми, i можуть бути
iдентифiкованi, та можуть бути iдентифiкованi. Нематерiальний актив визнається активом, якщо є
iмовiрнiсть одержання майбутнiх економiчних вигод, пов’язаних з його використанням, та його
вартiсть може бути достовiрно визначена. Нематерiальнi активи, якi облiковуються на балансi
Банку, складаються з лiцензiй на право використання програмного забезпечення, веб-сайту та прав
на знаки для товарiв та послуг.
Основнi засоби та нематерiальнi активи, крiм будiвель, якi вiдображаються за переоцiненою
вартiстю за вирахуванням накопиченого зносу та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi,
вiдображаються по вартостi придбання за вирахуванням накопиченого зносу та накопичених

збиткiв вiд зменшення корисностi. Знос нараховується щомiсячно прямолiнiйним методом
виходячи з термiну корисної служби активу. Норми амортизацiї встановлено виходячи зi строку
корисної служби активу, протягом якого передбачається його використання Банком.
Капiталiзованi витрати за орендованим майном амортизуються протягом очiкуваного строку
корисної служби, але не бiльше строку оренди. По малоцiнних необоротних активах амортизацiя
нараховується у першому мiсяцi використання об’єкта в розмiрi 100% його вартостi.
Визначенi термiни корисної служби активiв наведенi нижче (рокiв) :
Будiвлi власного користування 15-50
Транспортнi засоби 5
Обладнання i комп'ютери 2-5
Меблi й офiсне устаткування 2-10
Iншi 12
Нематерiальнi активи (вiдповiдно до правовстановлюючого документа) до 10
Капiтальнi iнвестицiї в основнi засоби та нематерiальнi активи включають об’єкти незавершеного
будiвництва та незавершенi витрати на полiпшення основних засобiв. Вони облiковуються по
первiснiй вартостi, за вирахуванням будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. По
завершеннi будiвництва активи переводяться до складу основних засобiв i вiдображаються по
балансовiй вартостi на момент переведення. На об’єкти капiтальних iнвестицiй знос не
нараховується.
Якщо по нематерiальному активу немає передбачуваного обмеження перiоду, протягом якого
такий актив буде, за очiкуванням, забезпечувати надходження чистих грошових потокiв, то Банк
розглядатиме такий нематерiальний актив, як такий, що має невизначений строк корисного
використання. Нематерiальнi активи з невизначеним строком корисного використання не
пiдлягають амортизацiї.
За первiсну вартiсть основних засобiв та нематерiальних активiв на дату переходу на МСФЗ
прийнята їх переоцiнена вартiсть, яка склалася в бухгалтерському облiку за нацiональними
правилами бухгалтерського облiку. Переоцiнка об’єкта основних засобiв здiйснюється, якщо його
залишкова вартiсть суттєво (бiльш нiж на 10 вiдсоткiв) вiдрiзняється вiд його справедливої
вартостi на дату складання балансу. Пiд час переоцiнки об’єкта основних засобiв на ту саму дату
здiйснюється переоцiнка всiх об’єктiв групи основних засобiв, до якої належить цей об’єкт.
Переоцiнка нематерiальних активiв не здiйснюється. Зменшення корисностi нематерiальних
активiв визнається Банком за умови зменшення їх ринкової вартостi, зменшення економiчної
ефективностi, тощо. Протягом 2015 року знецiнення (зменшення корисностi) основних засобiв та
нематерiальних активiв не вiдбувалося. Банк не визнає в балансовiй вартостi об’єкта основних
засобiв витрати на утримання, ремонт та технiчне обслуговування об’єкта. Цi витрати
включаються до складу витрат в тому перiодi, коли вони понесенi та не впливають на його
залишкову вартiсть. Змiна первiсної вартостi основних засобiв допускається у випадку полiпшення
(добудування, модифiкацiї, дообладнання, реконструкцiї, модернiзацiї) об’єкта, у результатi чого
збiльшуються майбутнi економiчнi вигоди, первiсно очiкуванi вiд використання цього об'єкта.
Залишкова вартiсть, методи нарахування амортизацiї та термiни корисної служби основних
засобiв та нематерiальних активiв переглядаються у кiнцi кожного фiнансового року та, у разi
необхiдностi, коригуються. Норми амортизацiї основних засобiв та нематерiальних активiв та
строки їх корисного використання протягом звiтного 2015 року переглядалися в рамках
здiйснення щорiчної iнвентаризацiї, їх змiни не вiдбулось.
Оперативний лiзинг (оренда), за яким Банк виступає лiзингодавцем та/або лiзингоодержувачем
Оперативний лiзинг (оренда) - це господарська операцiя, що передбачає передачу орендарю права
користування необоротними активами з обов’язковим поверненням таких активiв їх власнику
пiсля закiнчення строку дiї лiзингової (орендної) угоди та не передбачає передавання всiх ризикiв i
вигод, пов’язаних з правом власностi на актив.
Об’єкти, що переданi Банком в оперативний лiзинг, продовжують облiковуватись у складi
основних засобiв/iнвестицiйної нерухомостi Банку. Нарахування амортизацiї таких об’єктiв
здiйснюється за загальними правилами та нормами. На об’єкти, що отриманi в оперативний
лiзинг, амортизацiя не нараховується. Лiзинговi платежi за угодами оперативної оренди, коли Банк

виступає лiзингоотримувачем, вiдносяться до адмiнiстративних i оперативних витрат за методом
рiвномiрного нарахування протягом строку оренди. Прибуток вiд операцiйної оренди, коли Банк
виступає лiзингодавцем, визнається у складi прибутку чи збитку прямолiнiйним методом на весь
строк оренди як iншi операцiйнi доходи. Витрати, пов’язанi з орендованим майном, визнаються як
частина вартостi даного майна. Якщо операцiйна оренда припиняється до закiнчення термiну
оренди, будь-який платiж, належний орендодавцевi як штрафнi санкцiї, вiдображається як витрата
в тому перiодi, у якому операцiйна оренда була припинена. У звiтному роцi Банк виступав
лiзингодавцем та лiзингоодержувачем за угодами оперативного лiзингу (оренди).
Фiнансовий лiзинг
Фiнансова оренда - Банк як орендар. Банк визнає фiнансову оренду як активи та зобов’язання на
дату виникнення такої оренди за сумами, що дорiвнюють справедливiй вартостi орендованого
майна на початку оренди, або, якщо вони нижчi за справедливу вартiсть, за теперiшньою вартiстю
мiнiмальних орендних платежiв. При обчисленнi теперiшньої вартостi мiнiмальних орендних
платежiв фактором дисконту є припустима ставка процента при орендi, якщо її можливо
визначити; якщо нi, застосовується процентна ставка запозичень Банку. Початковi прямi витрати
включаються до вартостi орендованого активу. Оренднi платежi розподiляються на фiнансовi
витрати та зменшення непогашених зобов’язань з оренди. Фiнансовi витрати визнаються протягом
строку оренди таким чином, щоб забезпечити сталу перiодичну ставку процента на залишок
зобов’язань у кожному перiодi. Витрати, визначенi як такi, що прямо вiдносяться до дiяльностi,
здiйснюваної орендарем в рамках фiнансової оренди, включаються як частина суми, що
визнається як актив за угодою оренди. Непередбаченi оренднi платежi вiдображаються як витрати
в тих перiодах, у яких вони були понесенi. Банк не виступав орендарем у 2015 роцi по угодах
фiнансового лiзингу.
Фiнансова оренда - Банк як орендодавець. Активи, що переданi у фiнансовий лiзинг (оренду),
облiковуються Банком як виданий кредит у сумi мiнiмальних лiзингових (орендних) платежiв i
негарантованої лiквiдацiйної вартостi. Рiзниця мiж сумою мiнiмальних лiзингових (орендних)
платежiв i негарантованої лiквiдацiйної вартостi об'єкта фiнансового лiзингу (оренди) та
теперiшньою його вартiстю, що визначена за лiзинговою (орендною) ставкою процента, є доходом
лiзингодавця. Розподiл доходу мiж звiтними перiодами протягом строку лiзингу (оренди)
здiйснюється iз застосуванням лiзингової (орендної) ставки процента до залишку заборгованостi
лiзингоодержувача за кредитом на початок звiтного перiоду. Банк-лiзингодавець здiйснює оцiнку
заборгованостi з фiнансового лiзингу (оренди) для визнання зменшення корисностi. Витрати, що
пов'язанi з оформленням договору про фiнансовий лiзинг (оренду), включаються до вартостi
кредиту пiд час первiсного визнання та амортизуються протягом строку лiзингу (оренди)
Необоротнi активи, утримуванi для продажу та активи групи вибуття
Актив класифiкується як утримуваний для продажу, якщо iснує висока ймовiрнiсть того, що
балансова вартiсть цього активу буде вiдновлена через операцiю продажу, а не шляхом його
подальшого використання, та актив (або група активiв) може бути негайно проданий в поточному
станi. Вiдповiднi операцiї з продажу активу, засвiдченi зобов’язаннями керiвництва, мають бути, в
основному, завершенi протягом одного року з дати класифiкацiї активiв до складу утримуваних
для продажу.
Активи, утримуванi для продажу, оцiнюються за нижчою з величин: балансової вартостi чи
справедливої вартостi, за вирахуванням витрат на продаж. Якщо справедлива вартiсть за
вирахуванням витрат на продаж необоротного активу, утримуваного для продажу, є нижчою за
його балансову вартiсть, збиток вiд знецiнення визнається у у складi прибутку чи збитку як збиток
вiд необоротних активiв, утримуваних для продажу. Будь-яке наступне збiльшення справедливої
вартостi активу, за вирахуванням витрат на продаж, визнається в сумi, що не перевищує сукупний
збиток вiд знецiнення, який був ранiше визнаний стосовно даного активу.
Амортизацiя.
Амортизацiя – систематичний розподiл вартостi основних засобiв та нематерiальних активiв, яка
амортизується протягом строку їх корисного використання (експлуатацiї). Банк самостiйно
встановлює та переглядає строки корисного використання об’єктiв, якi затверджуються

розпорядчим документом Голови Правлiння Банку. Об’єктом амортизацiї є всi необоротнi активи,
за винятком землi й об’єктiв, що є предметами антикварiату, необоротних активiв, утримуваних
для продажу, та незавершених капiтальних вкладень в основнi засоби. Амортизацiя необоротних
активiв може здiйснюватися окремо за складовою частиною об’єкта. Методи амортизацiї
розкриваються у вiдповiдних роздiлах облiкової полiтики вiдносно основних засобiв,
нематерiальних активiв та iнвестицiйної нерухомостi.
Припинена дiяльнiсть
Припинена дiяльнiсть є компонентом суб’єкта господарювання, який було лiквiдовано або який
класифiкують як утримуваний для продажу, та:
а) являє собою окремий основний напрямок бiзнесу або географiчний регiон дiяльностi;
б) є частиною єдиного координацiйного плану лiквiдацiї окремого основного напрямку бiзнесу або
географiчного регiону дiяльностi;
в) є дочiрнiм пiдприємством, придбаним виключно з метою перепродажу.
Банк не має непоточних активiв (лiквiдацiйних груп), або фiнансових результатiв припиненої
дiяльностi, якi потрiбно було б розкривати у цiй фiнансовiй звiтностi.
Похiднi фiнансовi iнструменти
В ходi дiяльностi Банк використовує похiднi фiнансовi iнструменти (включаючи форварди, свопи)
на валютних ринках i ринках капiталу. Цi фiнансовi iнструменти призначаються для торгiвлi та
вiдображаються за справедливою вартiстю. Вимоги та зобов'язання за похiдними фiнансовими
iнструментами на дату операцiї облiковуються за позабалансовими рахунками за курсом (цiною),
зафiксованим у контрактi, вимоги дорiвнюють зобов'язанням. Похiднi фiнансовi iнструменти з
позитивною справедливою вартiстю вiдображаються в складi активiв, а з вiд’ємною справедливою
вартiстю - у складi зобов’язань. Результат вiд операцiй вiдображаються у складi прибутку чи
збитку як чистi прибутки та збитки вiд похiдних фiнансових iнструментiв. Похiднi фiнансовi
iнструменти, що використовуються Банком, не призначенi для хеджування i не квалiфiкуються для
облiку хеджування.
Похiднi iнструменти можуть бути вбудованi в iншу угоду («основний контракт). Вбудований
похiдний iнструмент – це компонент гiбридного (комбiнованого) iнструмента, який також включає
основний контракт про непохiдний iнструмент – результатом чого є варiювання деяких грошових
потокiв вiд комбiнованого iнструмента, подiбне до автономного похiдного iнструмента.
Вбудований похiдний iнструмент вiдокремлюється вiд основного контракту та облiковувується як
похiдний iнструмент тiльки у випадку, якщо економiчнi характеристики та ризики вбудованого
похiдного iнструмента не пов`язанi тiсно з економiчними характеристиками та ризиками
основного контракту; якщо окремий iнструмент iз такими самими умовами, як вбудований
похiдний iнструмент, вiдповiдатиме визначенню похiдного фiнансового iнструмента, та якщо
гiбридний (комбiнований) iнструмент не оцiнюється за справедливою вартiстю, причому змiни
справедливої вартостi вiдображають у прибутку чи збитку.
Похiднi iнструменти, вбудованi у фiнансовi активи чи фiнансовi зобов’язання за справедливою
вартiстю з вiдображенням переоцiнки у прибутку чи збитку, окремо не вiдокремлюються.
Залученi кошти
Включаючи кошти банкiв, iнших фiнансових установ, кошти клiєнтiв (поточнi та строковi), iншi
фiнансовi зобов’язання, випущенi борговi зобов’язання власного боргу (цiннi папери), первiсно
визнаються за справедливою вартiстю отриманих коштiв з урахуванням витрат на операцiю, що
безпосередньо вiдносяться до придбання або випуску фiнансового зобов’язання. Пiсля первiсного
визнання залученi кошти вiдображаються за амортизованою вартiстю з використанням методу
ефективної процентної ставки. Доходи i витрати визнаються в момент припинення зобов’язання, а
також у процесi амортизацiї. Банк припиняє визнання фiнансових зобов’язань, якщо таке
зобов’язання погашено або строк його виконання закiнчився.
Борговi цiннi папери, емiтованi банком.
Борговi цiннi папери (облiгацiї), емiтованi Банком, є фiнансовими зобов'язаннями i при первiсному
визнаннi оцiнюються за справедливою вартiстю розмiщення, що складає суму, яка реально
виплачується покупцем для придбання цiнного паперу у межах строку розрахункiв або на дату

розрахункiв. Безпосередньо пов'язанi операцiйнi витрати амортизуються у складi дисконтiв/премiй
протягом строку дiї iнструменту. В подальшому власнi облiгацiї Банку облiковуються за
амортизованою вартiстю. Викуп Банком боргових цiнних паперiв власної емiсiї вiдображається в
облiку як дострокове погашення, Прибутки/збитки, якi виникають при достроковому погашеннi,
вiдображаються у звiтностi за рахунками процентних витрат.
Крiм облiгацiй Банк емiтує iнструменти грошового ринку – депозитнi, ощаднi сертифiкати, для
яких застосовується аналогiчний порядок облiку.
Умовнi активи та зобов'язання у звiтi про фiнансовий стан, при цьому iнформацiя про них
розкривається у фiнансовiй звiтностi в тих випадках, коли одержання пов'язаних з ними
економiчних вигiд є ймовiрним. Умовнi зобов'язання не вiдображаються у звiтi про фiнансовий
стан, при цьому iнформацiя про них розкривається у фiнансовiй звiтностi, за винятком випадкiв,
коли вибуття ресурсiв у зв'язку з їхнiм погашенням є малоймовiрним.
Резерви за зобов’язаннями
Банк надає гарантiї, якi визнаються в фiнансовiй звiтностi за справедливою вартiстю. Резерви за
умовними зобов’язаннями оцiнюються у вiдповiдностi до МСБО 37 «Резерви, умовнi зобов’язання
та умовнi активи», якi вимагає застосування оцiнки та судження керiвництва. Резерви визнаються,
якщо Банк внаслiдок певної подiї в минулому має юридичнi або добровiльно прийнятi на себе
зобов'язання, для врегулювання яких з бiльшим ступенем iмовiрностi буде потрiбно вiдтiк
ресурсiв, що мiстять у собi майбутнi економiчнi вигоди, i якi можна оцiнити з достатнiм ступенем
надiйностi.
Зобов'язання з пенсiйних та iнших виплат
Банк сплачує внески до державної пенсiйної системи України, здiйснення яких передбачає поточнi
нарахування та оплату роботодавцями таких внескiв, якi розраховуються як вiдсоток вiд загальної
суми заробiтної плати. Витрати з таких внескiв вiдносяться до перiоду, в якому вiдповiдна сума
заробiтної плати нараховується працiвниковi. Банк не має додаткових схем пенсiйного
забезпечення, крiм участi у державнiй пенсiйнiй системi України та не має програм додаткових
виплат при виходi на пенсiю або iнших суттєвих компенсацiйних програм, якi вимагали б
додаткових нарахувань у фiнансовiй звiтностi.
Субординований борг
Субординований борг являє собою договори про довгостроковi позики, якi у випадку невиконання
банком своїх зобов’язань будуть другорядними по вiдношенню до його основних боргових
зобов’язань. Субординований борг визнається спочатку за справедливою вартiстю за
вирахуванням понесених витрат на здiйснення операцiї. У подальшому субординований борг
вiдображається за амортизованою вартiстю, i при цьому будь-яка рiзниця мiж його вартiстю та
викупною цiною визнається у звiтi про сукупнi прибутки та збитки iз застосуванням методу
ефективної процентної ставки.
Податок на прибуток
Сума поточного податку на прибуток визначається вiдповiдно до податкового законодавства
України. Витрати з податку на прибуток у фiнансовiй звiтностi складаються з поточного податку
та змiн у сумах вiдстрочених податкiв. Витрати з податку на прибуток вiдображено у складi
витрат, за виключенням тих сум, що вiднесено безпосередньо до складу iнших сукупних прибуткiв
та збиткiв. Суми вiдстрочених податкiв розраховуються за методом балансових зобов’язань
вiдносно тимчасових рiзниць, що виникають мiж податковою базою активiв та зобов’язань та їх
балансовою вартiстю для цiлей фiнансової звiтностi. Вiдстроченi податковi активи визнаються
тiльки в тiй мiрi, в якiй iснує ймовiрнiсть отримання в майбутньому оподаткованого прибутку,
проти якого будуть реалiзованi визнанi вiдстроченi податковi активи. Вiдстроченi податковi
активи та зобов’язання розраховуються вiдповiдно до ставки податку, що дiятиме у тому перiодi, в
якому буде реалiзовано актив або здiйснено розрахунок за зобов’язанням, базуючись на
законодавчих нормах, що набрали чиннiсть на звiтну дату. Iншi iснуючi в Українi податки, якi
сплачує Банк протягом своєї дiяльностi вiдповiдно до чинного законодавства, враховуються в звiтi
про прибутки та збитки в статтi «Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати». Базова ставка, за
якою прибуток пiдлягав оподаткуванню на протязi 2015 та 2014 рокiв становила 18%.
Статутний капiтал та емiсiйнi рiзницi

Внески до акцiонерного капiталу вiдображаються за їх справедливою вартiстю на дату операцiї.
Прибутки та збитки вiд продажу власних акцiй вiдображаються у складi нерозподiленого
прибутку. Дивiденди на акцiї визнаються у акцiонерному капiталi як вирахування у перiодi, в
якому вони оголошенi. Iнформацiя про дивiденди, оголошенi пiсля звiтної дати, розкривається у
примiтках до фiнансової звiтностi. Простi акцiї, разом з дивiдендами, якi виплачуються на розсуд
Банку, та якi капiталiзуються, класифiкуються як капiтал. Зовнiшнi витрати, що безпосередньо
вiдносяться до випуску нових акцiй, окрiм випадкiв злиття компанiй, зменшують надходження вiд
випуску акцiй у капiталi. Будь-яке перевищення справедливої вартостi отриманої компенсацiї над
номiнальною вартiстю випущених акцiй вiдображається у складi капiталу як емiсiйний дохiд.
Банк представляє данi про базовий та скоригований прибуток на акцiю для своїх простих акцiй.
Базовий прибуток на акцiю розраховується як вiдношення прибутку чи збитку, що припадає на
простi акцiї до середньозваженої кiлькостi простих акцiй, що находилась в обiгу протягом року.
Скоригований прибуток на акцiю визначається коригуванням прибутку, що припадає на простi
акцiї та середньозваженої кiлькостi простих акцiй на розбавляючий ефект потенцiальних простих
акцiй.
Власнi викупленi акцiї
Власнi викупленi акцiї облiковуються за собiвартiстю. Банк не має акцiй, якi у результатi викупу
зменшили суму капiталу Банку.
Визнання доходiв та витрат
Облiк доходiв i витрат у Банку базується на принципах нарахування, вiдповiдностi та обачностi.
Доходи - це збiльшення економiчних вигiд протягом облiкового перiоду у виглядi надходження чи
збiльшення корисностi активiв або зменшення зобов'язань, результатом чого є збiльшення
капiталу, за винятком його збiльшення, пов'язаного з внесками акцiонерiв. Витрати - це зменшення
економiчних вигiд протягом облiкового перiоду у виглядi вибуття чи амортизацiї активiв або
виникнення зобов'язань, що призводить до зменшення власного капiталу i не є розподiленням мiж
акцiонерами.
Доходи i витрати визнаються за кожним видом дiяльностi Банку: операцiйної, iнвестицiйної,
фiнансової. Доходи визнаються, якщо iснує висока вiрогiднiсть того, що Банк отримає економiчнi
вигоди, а доходи можуть бути достовiрно визначенi. Для визнання доходiв у фiнансовiй звiтностi
необхiдне дотримання наступних критерiїв:
Процентнi та аналогiчнi доходи та витрати Для всiх фiнансових iнструментiв, визначених за
амортизованою вартiстю, а також для фiнансових iнструментiв, по яких нараховуються проценти,
класифiкованих як торговi чи наявнi для продажу, процентнi доходи чи витрати вiдображаються за
ефективною процентною ставкою, що є ставкою, яка точно дисконтує очiкуванi майбутнi виплати
та надходження грошових коштiв протягом очiкуваного строку служби фiнансового iнструмента
чи бiльш короткого перiоду, там, де це є застосовним, до чистої балансової вартостi фiнансового
активу чи фiнансового зобов’язання. При обчисленнi враховуються всi договiрнi умови за
фiнансовим iнструментом (наприклад, право на дострокове погашення) та всi винагороди чи
додатковi витрати, що безпосередньо пов’язанi з фiнансовим iнструментом та є невiд’ємною
частиною ефективної процентної ставки, але не враховуються майбутнi збитки за кредитами.
Балансова вартiсть фiнансового активу чи фiнансового зобов’язання коригується в разi перегляду
Банком своєї оцiнки платежiв або надходжень. При зменшеннi вiдображеної у фiнансовiй звiтностi
вартостi фiнансового активу чи групи аналогiчних фiнансових активiв унаслiдок зменшення
корисностi, процентнi доходи продовжують визнаватися з використанням первiсної процентної
ставки на основi нової балансової вартостi. Банк не застосовує ефективну ставку вiдсотка, i,
вiдповiдно, визнає доходи за прямолiнiйним методом нарахування: за фiнансовими
iнструментами, за якими неможливо достовiрно визначити майбутнi грошовi потоки (наприклад,
гарантiї, акредитиви, кредитнi/депозитнi лiнiї);за факторингом (за яким не визначенi конкретнi
дати погашення та якщо вiн працює, як кредитна лiнiя); кредитами овердрафт /вiдновлювальними
кредитними лiнiями; за мiжбанкiвськими кредитами та депозитами овернайт; за лiмiтами
кредитування; вкладами (депозитами) на вимогу..
Комiсiйнi доходи Банк отримує комiсiйнi доходи вiд рiзних видiв послуг, що надаються клiєнтам.
Комiсiї за наданими (отриманими) послугами залежно вiд мети їх оцiнки та основи облiку

пов'язаного з ними фiнансового iнструменту подiляються на:
а) комiсiї, що є невiд'ємною частиною доходу (витрат) фiнансового iнструменту. Цi комiсiї
визнаються в складi первiсної вартостi фiнансового iнструменту i впливають на визначення сум
дисконту та премiї за цим фiнансовим iнструментом.
б) комiсiї, що отримуються (сплачуються) пiд час надання послуг, визнаються
доходами(витратами).
в) комiсiї, що отримуються (сплачуються) пiсля виконання певних дiй, визнаються як дохiд
(витрати) пiсля завершення певної операцiї.
Переоцiнка iноземної валюти
Операцiї в iноземнiй валютi та банкiвських металах перераховуються у функцiональну валюту по
курсу на дату операцiї. Монетарнi активи i зобов'язання, якi в фiнансовiй звiтностi станом на
звiтну дату облiковувались Банком в iноземнiй валютi та банкiвських металах, представленi в
перерахунку в гривнi за офiцiйним обмiнним курсом НБУ на дату складання звiтностi. Курсовi
рiзницi по монетарним статтям є рiзницею мiж амортизованою вартiстю в функцiональнiй валютi
на початок перiоду, скоригованою на ефективну ставку процента i платежi протягом року, та
амортизованою вартiстю в iноземнiй валютi, перерахованiй по курсу на кiнець перiоду.
Немонетарнi активи та зобов'язання в iноземнiй валютi, що оцiнюються по справедливiй вартостi,
перераховуються в функцiональну валюту по курсу на дату проведення такої оцiнки.
Банкiвськi метали облiковуються за масою в тройських унцiях та їхньою вартiстю в гривнях за
офiцiйним курсом Нацiонального банку. Банкiвськi метали включаються до статтi “Iншi активи” у
звiтi про фiнансовий стан.
Взаємозалiки фiнансових iнструментiв
Взаємозалiк фiнансових активiв та зобов’язань, з подальшим включенням до звiту про фiнансовий
стан лише їхньої чистої суми, може здiйснюватися лише у випадку iснування юридично
визначеного права взаємозалiку визнаних сум, коли є намiр провести розрахунок на основi чистої
суми або одночасно реалiзувати актив та розрахуватися за зобов’язаннями.
Бухгалтерський облiк в умовах гiперiнфляцiї.
Україна вважалася країною з гiперiнфляцiйною економiкою протягом десятирiчного перiоду, що
закiнчився 31 грудня 2000 року. Вплив застосування МСФЗ (МСБО) 29 «Фiнансова звiтнiсть в
умовах гiперiнфляцiї» полягає в тому, що немонетарнi статтi перерахованi iз застосуванням
iндексу споживчих цiн в валюту вимiру, яка була чинною на 31 грудня 2000 року. За рiшенням
Керiвництва Банк у 2013 роцi виключив коригування ефекту гiперiнфляцiї з уставного капiталу та
залишив її на нерозподiленому прибутку у зв’язку з неможливiстю юридично провести збiльшення
статутного капiталу на вплив гiперiнфляцiї.
Виплати працiвникам та пов’язанi iз ними вiдрахування
Розрахунки, пов’язанi з оплатою працi працiвникiв Банку та працiвникiв, що виконують роботи за
договорами цивiльно-правового характеру (здiйснення вказаних виплат, нарахування заробiтної
плати, утримання податкiв та обов’язкових платежiв iз нарахованих сум, нарахування податкiв та
обов’язкових платежiв на фонд оплати працi), здiйснюються вiдповiдно до чинного законодавства
та внутрiшнiх нормативних документiв Банку.
Нарахування основної та додаткової заробiтної плати працiвникам Банку здiйснюється згiдно
посадових окладiв, що визначаються штатним розкладом Банку.
В окремих випадках Банк укладає трудовi контракти, згiдно яких працiвнику можуть надаватись
додатковi майновi пiльги та допомоги.
Вiдповiдно до мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку, а саме МСБУ 19 «Виплати
працiвникам» та вiдповiдно до Правил бухгалтерського облiку доходiв i витрат банкiв України,
затверджених постановою Правлiння НБУ вiд 18.06.2003 №255, Банк проводить щомiсячний
розрахунок та створює забезпечення за невикористаними вiдпустками.
Резерв вiдпусток як забезпечення використовується для вiдшкодування лише тих витрат, для
покриття яких його було створено. Суми створеного резерву вiдпусток у бухгалтерському облiку
визнаються витратами.
Операцiйнi сегменти
Сегмент – це компонент бiзнесу Банку, який може бути видiлений i який пов'язаний або з

наданням продуктiв та послуг (сегмент дiяльностi), або з наданням продуктiв та послуг у
конкретному економiчному середовищi (географiчний сегмент), в якому вiн наражається на
ризики й одержує економiчнi вигоди, вiдмiннi вiд ризикiв i економiчних вигод в iнших сегментах.
Основним форматом Банку для подання сегментної iнформацiї є сегменти за напрямками
дiяльностi: послуги банкам корпоративним клiєнтам, приватним особам, iнвестицiйна банкiвська
дiяльнiсть, iншi операцiї.
В основу для розподiлу доходiв/витрат та активiв/зобов’язань за сегментами дiяльностi покладено
управлiнський облiк банку. Доходами та витратами звiтного сегмента є доходи та витрати, якi
безпосередньо вiдносяться до сегмента. Витрати за сегментом не включають загальнi
адмiнiстративнi витрати. Критерiї та пояснення представленi в Примiтцi 34.
Операцiї з пов’язаними сторонами
Початкове визнання операцiй з пов’язаними сторонами. У ходi звичайної дiяльностi Банк здiйснює
операцiї з пов’язаними сторонами. МСБО 39 «Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка» вимагає
облiковувати фiнансовi iнструменти при початковому визнаннi за справедливою вартiстю. За
вiдсутностi активного ринку таких операцiй, для того щоб визначити, чи здiйснювались такi
операцiї за ринковими або неринковими ставками, використовуються професiйнi судження.
Пiдставою для таких суджень є цiноутворення щодо подiбних видiв операцiй з непов’язаними
сторонами та аналiз ефективної процентної ставки.
При визначеннi належностi клiєнтiв (контрагентiв) до пов‘язаних з Банком осiб, Банк керується
вимогами МСБО 24 «Розкриття iнформацiї про пов’язаних осiб», Законом України «Про банки i
банкiвську дiяльнiсть», Положенням про визначення пов'язаних iз банком осiб, затвердженим
Постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 12 травня 2015 року N 315 та
внутрiшнiми положеннями.
Угоди, що укладаються Банком з пов’язаними з Банком особами, не можуть передбачати умови,
що не є поточними ринковими умовами.
Операцiї з пов'язаними з Банком особами здiйснюються за звичайними цiнами згiдно
оприлюднених ставок i тарифiв, затверджених вiдповiдними колегiальними органами (комiтетами)
Банку. Умови операцiй з пов’язаними сторонами описанi у Примiтцi 41.
Ефект змiн в облiковiй полiтицi, облiкових оцiнках та виправлення суттєвих помилок
Банк змiнює облiкову полiтику, тiльки якщо змiна вимагається стандартом або тлумаченням або
приводить до того, що фiнансовi звiти надають достовiрну та доречнiшу iнформацiю про вплив
операцiй, iнших подiй або умов на фiнансовий стан, фiнансовi результати дiяльностi або грошовi
потоки банку. Не вважаються змiнами в облiковiй полiтицi застосування облiкової полiтики до
операцiй, iнших подiй або умов, що вiдрiзняються за сутнiстю вiд тих, що вiдбувались ранiше, не
вiдбувались ранiше або були не суттєвими. Банк застосовує МСФЗ для складання фiнансової
звiтностi з 2008 року, з 2012 року Банк складає та оприлюднює єдину звiтнiсть за МСФЗ. У 2015
роцi були вiдсутнi змiни у облiкових полiтиках, якi могли вплинути на фiнансову звiтнiсть. Пере
класифiкацiї статей в цiй фiнансовiй звiтностi вiдсутнi.
Подiї пiсля дати балансу - це подiї, якi вiдбуваються вiд дати балансу до дати затвердження
фiнансових звiтiв до випуску. Банк корегує суми, визнанi в фiнансових звiтах або визнає ранiше не
визнаннi статтi для вiдображення подiй, якi вiдбулися пiсля дати балансу. Подiй, якi вiдбулися
пiсля дати балансу та мали вплив на фiнансовий результат, у Банку вiдсутнi. Подiй, якi не
коригують пiсля дати балансу але розкриття яких може впливати на економiчнi рiшення
користувачiв, прийнятi на основi звiтностi, розкритi в Примiтцi 42.
Оцiнки та судження, що використовуються при складаннi фiнансової звiтностi
Банк використовує оцiнки та припущення, якi впливають на суми, що визнаються у фiнансовiй
звiтностi, та на балансову вартiсть активiв i зобов’язань протягом наступного фiнансового року.
Розрахунки та судження постiйно оцiнюються та базуються на попередньому досвiдi керiвництва
та iнших факторах, у тому числi на очiкуваннях щодо майбутнiх подiй, якi вважаються
обґрунтованими за iснуючих обставин. Крiм суджень, якi передбачають облiковi оцiнки,
керiвництво Банку також використовує професiйнi судження при застосуваннi облiкової полiтики.
Принципи пiдготовки фiнансової звiтностi вимагають вiд керiвництва Банку використовувати
оцiнки i припущення, якi можуть вплинути на вiдображенi суми активiв i зобов'язань, розкриття

умовних активiв i зобов'язань на дату фiнансової звiтностi, а також врахованi суми прибутку за
звiтний перiод. Данi оцiнки та припущення ґрунтуються на iнформацiї, наявнiй на дату випуску
фiнансової звiтностi. Хоча цi оцiнки ґрунтуються на найкращому розумiннi керiвництвом
поточних подiй та операцiй, фактичнi результати можуть суттєво вiдрiзнятися вiд цих оцiнок та
припущень.
Основнi причини невизначеностi оцiнок наступнi:
Зменшення корисностi кредитiв та дебiторської заборгованостi. Керiвництво оцiнює зменшення
корисностi шляхом оцiнки вiрогiдностi погашення кредитiв на основi аналiзу окремих
позичальникiв за окремо взятими значними позиками, а також у сукупностi, за позиками з
аналогiчними умовами та характеристиками ризику. Фактори, що беруться до уваги при оцiнцi
окремих позик, включають iсторiю погашення, поточний фiнансовий стан позичальника,
своєчаснiсть платежiв i заставу, якщо така iснує. Для визначення суми зменшення корисностi
керiвництво проводить оцiнку сум та строкiв майбутнiх платежiв з погашення основної суми та
процентiв i надходження вiд реалiзацiї застави, якщо така iснує. Пiсля цього цi грошовi потоки
дисконтуються iз застосуванням початкової процентної ставки по позицi. Фактичнi платежi з
погашення основної суми заборгованостi та вiдсоткiв залежать вiд спроможностi позичальника
генерувати грошовi потоки вiд операцiй або отримати альтернативне фiнансування i можуть
вiдрiзнятися вiд оцiнок керiвництва. Фактори, що беруться до уваги при оцiнцi зменшення
корисностi кредитiв, що оцiнюються у сукупностi, включають напрацьований досвiд оцiнки
збиткiв вiд кредитування, процент простроченої заборгованостi у кредитному портфелi та загальнi
економiчнi умови. У Примiтцi 8 наводиться iнформацiя про балансову вартiсть кредитiв та авансiв
та суми визнаних резервiв на зменшення корисностi. Якби фактичнi суми погашення були б
меншими, нiж за оцiнками керiвництва, Банк повинен був би вiдобразити в облiку додатковi
витрати у зв’язку iз зменшенням корисностi.
Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв. Якщо справедливу вартiсть фiнансових активiв та
зобов’язань, вiдображених у звiтi про фiнансовий стан, неможливо визначити на основi цiн на
активному ринку, вона визначається з використанням рiзних методик оцiнки, що включають
застосування математичних моделей. Вихiднi данi для цих моделей визначаються на основi
спостережуваного ринку, за можливостi, а коли це неможливо, то при визначеннi справедливої
вартостi використовуються необхiднi певнi судження.
Податкове законодавство. Податкове, валютне та митне законодавство України припускає
можливiсть рiзних тлумачень. Визнаний вiдстрочений податковий актив являє собою переважно
суму понесених податкових збиткiв, якi можуть бути вiдшкодованi за рахунок майбутнiх
вирахувань з оподатковуваного прибутку. Вiдстроченi активи з податку на прибуток визнаються
лише тiєю мiрою, в якiй iснує iмовiрнiсть використання вiдповiдного податкового кредиту згiдно
iз законодавством, чинним станом на кiнець звiтного перiоду. Оцiнка майбутнiх оподатковуваних
прибуткiв та суми податкового кредиту, використання якого є можливим у майбутньому,
базується на середньостроковому бiзнес-планi, який готує керiвництво, та результатах його
екстраполяцiї на подальшi перiоди.
Облiкова полiтика включає в себе принципи, пiдстави, умови, правила i процедури, прийнятi
керiвництвом Банку для ведення фiнансового i податкового облiку та складання фiнансової
звiтностi. Протягом 2014 року облiкова полiтика Банку суттєво не змiнювалася. Вона складена у
вiдповiдностi до вимог Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ), чинного
законодавства згiдно з правилами ведення бухгалтерського облiку, встановленими нормативноправовими актами Нацiонального банку України.
Облiкова полiтика банку ґрунтується на основних принципах МСФЗ, якi дотримуються ним при
веденнi рахункiв та складаннi фiнансової звiтностi:
• повне висвiтлення - усi операцiї пiдлягають реєстрацiї на рахунках бухгалтерського облiку без
будь-яких виняткiв. Фiнансова звiтнiсть має мiстити всю iнформацiю про фактичнi та потенцiйнi
наслiдки операцiй банку, яка може впливати на рiшення, що приймаються згiдно з нею;
• превалювання сутностi над формою - операцiї облiковуються та розкриваються у звiтностi
вiдповiдно до їх сутностi та економiчного змiсту, а не лише за їх юридичною формою;
• автономнiсть - активи та зобов'язання банку мають бути вiдокремленi вiд активiв i зобов'язань

власникiв цього банку та iнших банкiв (пiдприємств), у зв'язку з цим особисте майно та
зобов'язання власникiв не мають вiдображатися у фiнансовiй звiтностi банку. Рахунки активiв та
пасивiв оцiнюються окремо i вiдображаються в розгорнутому виглядi. Активи - контрольованi
ресурси, що виникли в результатi минулих подiй, використання яких, як очiкується, призведе до
отримання економiчних вигiд у майбутньому. Зобов'язання - теперiшня заборгованiсть, що
виникає внаслiдок минулих подiй i погашення якої в майбутньому, як очiкується, призведе до
зменшення ресурсiв, що втiлюють у собi економiчнi вигоди;
• обачнiсть - застосування в бухгалтерському облiку методiв оцiнки, вiдповiдно до яких активи
та/або дохiд не завищуються, а зобов'язання та/або витрати - не занижуються;
• безперервнiсть - оцiнка активiв та зобов'язань здiйснюється, виходячи з припущення, що Банк є
безперервно дiючим i залишатиметься дiючим в осяжному майбутньому. Тобто Банк не має нi
намiру, нi потреби у лiквiдацiї чи скороченнi масштабiв своєї дiяльностi. Якщо Банк планує
скоротити масштаби своєї дiяльностi, то це має вiдображатися у фiнансових звiтах;
• нарахування та вiдповiднiсть доходiв i витрат - для визначення фiнансового результату звiтного
перiоду потрiбно порiвняти доходи звiтного перiоду з витратами, що були здiйсненi для
отримання цих доходiв. Доходи i витрати вiдображаються в бухгалтерському облiку та фiнансовiй
звiтностi в момент їх виникнення незалежно вiд дати надходження або сплати грошових коштiв.
Доходи - це збiльшення економiчних вигiд протягом облiкового перiоду у виглядi надходження чи
збiльшення корисностi активiв або зменшення зобов'язань, результатом чого є збiльшення
капiталу, за винятком його збiльшення, пов'язаного з внесками акцiонерiв. Витрати - це зменшення
економiчних вигiд протягом облiкового перiоду у виглядi вибуття чи амортизацiї активiв або
виникнення зобов'язань, що призводить до зменшення власного капiталу i не є розподiленням мiж
акцiонерами. Власний капiтал - це залишкова частина в активах банку пiсля вирахування всiх
зобов'язань;
• послiдовнiсть - постiйне (iз року в рiк) застосування Банком обраної облiкової полiтики. Змiна
методiв облiку можлива лише у випадках, передбачених мiжнародними стандартами фiнансової
звiтностi, i потребує додаткового обґрунтування i розкриття у фiнансових звiтах;
• iсторична (фактична) собiвартiсть - активи i пасиви облiковуються прiоритетно за вартiстю їх
придбання чи виникнення (за первiсною або справедливою вартiстю). Активи та зобов'язання в
iноземнiй валютi, за винятком немонетарних статей, мають переоцiнюватись у разi змiни
офiцiйного валютного курсу на звiтну дату.
Не застосовується взаємний залiк активiв та зобов'язань, або доходiв та видаткiв, як в
бухгалтерських записах, так i в фiнансовiй звiтностi, а саме:
- кредитiв, вкладiв (депозитiв) та iншої кредиторської та дебiторської заборгованостi рiзних
юридичних та фiзичних осiб;
- кредитiв, вкладiв (депозитiв) та iншої кредиторської та дебiторської заборгованостi одних i тих
же юридичних чи фiзичних осiб, що враховуються в рiзних валютах та з рiзними термiнами
повернення;
- вкладiв (депозитiв) та кредитiв, наданих пiд заставу вкладу (депозиту);
- витрат на виплату процентiв та доходiв у виглядi процентiв тiєї ж самої юридичної особi.
Банк не складає консолiдовану фiнансову звiтнiсть у зв’язку з вiдсутнiстю дочiрнiх та
асоцiйованих компанiй, не входженням до консолiдованих груп
Основнi види дiяльностi емiтента - банкiвська дiяльнiсть.
65.12.0 Iнше грошове посередництво.
Основний вид продукцiї емiтента - видача кредитiв, обсяг виданих кредитiв наростаючим
пiдсумком з початку звiтного року складає 2 741 545 тис.грн.
Експорт емiтентом не здiйснюється.
Дiяльнiсть емiтента здiйснюється на терiторiї України.
Собiвартiсть наданих кредитiв складається з вартостi залучених коштiв (в тому числi облiгацiї) та
отриманих кредитiв та позик вiд фiнансових установ.
У 2015 роцi Банк виконував широке коло активно-пасивних та комiсiйно-розрахункових

банкiвських операцiй з банками та iншими фiнансовими установами, суб’єктами господарювання,
фiзичними особами.
• Протягом звiтного року Банк здiйснював такi види дiяльностi: кредитування юридичних та
фiзичних осiб; документарнi операцiї (гарантiї, акредитиви, факторинг); форекснi операцiї;
розмiщення та залучення кредитiв i депозитiв на мiжбанкiвському ринку; залучення депозитiв
юридичних осiб; залучення депозитiв фiзичних осiб (в т.ч. з використанням ощадних (депозитних)
сертифiкатiв); операцiї з цiнними паперами; дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв та депозитарна
дiяльнiсть; впровадження в Банку процесiв обслуговування масового сегменту, розвиток продаж
через партнерiв i розвиток агентської мережi; супроводження зовнiшньоекономiчної дiяльностi
клiєнтiв за експортно-iмпортними операцiями, за операцiями пов'язаними з рухом капiталу;
встановлення та ведення кореспондентських вiдносин з банками-кореспондентами; послуги з
фiнансової оренди; розрахунково-касове обслуговування та ведення рахункiв клiєнтiв в
нацiональний та iноземнiй валютах; здiйснення операцiй з використанням електронних платiжних
засобiв, в т.ч. шляхом випуску нових видiв платiжних карт; надання послуг з використанням
технологiй дистанцiйного банкiвського обслуговування; надання послуг за Договорами про
комплексне банкiвське обслуговування; валютно-обмiннi операцiї; прийняття платежiв населення;
надання в оренду iндивiдуальних сейфiв; мiжнароднi грошовi перекази; грошовi перекази в
нацiональнiй валютi по територiї України; надання послуг з купiвлi-продажу банкiвських металiв
у фiзичних осiб; продаж ювiлейних монет та iн.
З метою збiльшення спектру послуг, прискорення розрахункiв i здiйснення платежiв станом на
кiнець дня 31.12.15 р., Банк мав встановленi кореспондентськi вiдносини з 22 банками (з них 5 –
банкiв-нерезидентiв) та вiдкритi 31 НОСТРО i 14 ЛОРО рахункiв.
За перiод з 01 сiчня 2015 року по 31 грудня 2015 року було вiдкрито 6 НОСТРО рахункiв (ПАТ
«ВТБ Банк» в швейцарських франках, АБ «УКРГАЗБАНК» в гривнi, доларах США, євро, фунтах
стерлiнгiв, швейцарських франках) та 4 ЛОРО рахунки (ПАТ «ЮСБ БАНК» в гривнi, доларах
США, євро; ПАТ КБ «Центр» в гривнi). Також, було закрито 2 ЛОРО рахунки в гривнях (ПАТ
«РАДИКАЛ БАНК», АТ «Златобанк») у зв’язку iз запровадженням тимчасової адмiнiстрацiї та
виключенням даних банкiв з членства ВНПС «IнтерПейСервiс» та 5 НОСТРО рахункiв в 4 банках
(VTB Bank Deutschland AG в швейцарських франках, АТ «Райффайзен Банк Аваль» в євро, ПАТ
«Банк Грант» в доларах США, ПАТ «ПУМБ» в гривнi та доларах США) у зв’язку з
впорядкуванням мережi кореспондентських рахункiв.
У 2015 роцi економiчне середовище, в умовах якого Банк здiйснював свою дiяльнiсть мало
наступнi ознаки.
Зростання свiтової економiки в минулому роцi виявилося слабкiшим, нiж очiкувалося, що стало
причиною погiршення прогнозiв на два наступних роки як для розвинених, так i для країн, що
розвиваються. Заходи урядiв та центробанкiв, зокрема програма кiлькiсного пом’якшення
Європейського центрального банку (далi – ЄЦБ), що покликанi пришвидшити економiчне
зростання, у перспективi розширять зовнiшнiй попит. Геополiтичнi ризики, центрами яких є
Україна та Близький Схiд, мають значний вплив на свiтову фiнансову систему.
Вiйськовi дiї на сходi країни, глибока девальвацiя нацiональної валюти, падiння ВВП i криза
банкiвського сектору – основнi характеристики економiчного середовища 2014 року.
В 2015 роцi в економiцi України зберiгалися негативнi тенденцiї минулого року, обумовленi
зупиненням i руйнуванням пiдприємств та iнфраструктури внаслiдок ведення вiйськових дiй;
скороченням зовнiшнього попиту, в наслiдок переорiєнтацiї на iншi ринки збуту; зниженням
споживчого та iнвестицiйного внутрiшнього попиту.
Внутрiшнi ризики розвитку економiки України, головним чином, пов’язанi з:
- вiйськовими дiями на Донбасi, якi призводили до скорочення виробництва у регiонi, погiршення
умов залучення зовнiшнього фiнансування та зростання видаткiв бюджету на фiнансування
силових вiдомств i вiдновлення зруйнованої iнфраструктури;
- зростанням боргового навантаження на бюджет через необхiднiсть фiнансування дефiциту та
заборгованостi НАК «Нафтогаз», сформованої у минулi роки.
Крiм того, через девальвацiю вiдбулося значне зростання як державного боргу, так i витрат на
його обслуговування. З огляду на пiдвищенi геополiтичнi ризики навколо України для iнвесторiв

не варто прогнозувати зниження вiдсоткових ставок по обслуговуванню боргу, що в умовах
очiкування високого рiвня дефiциту бюджету є додатковим тиском на державний бюджет.
Пiдвищення реальної процентної ставки призводить до зростання видаткiв на обслуговування
непогашеної частини боргу та збiльшує вартiсть капiталу, що, у свою чергу, призводить до
падiння ВВП.
Майбутнiй розвиток України значною мiрою залежить як вiд зовнiшнiх факторiв (видiлення
фiнансової допомоги з боку МВФ i захiдних кредиторiв), так i вiд припинення воєнного конфлiкту
i стабiлiзацiї полiтичної ситуацiї, вiдновлення довiри до банкiвської системи, запуску реальних
економiчних реформ, змiни законодавства у податковiй, юридичнiй i регулятивнiй сферах.
Не дивлячись на вказанi фактори, АТ «ТАСКОМБАНК» забезпечив зростання чистих активiв на
29%, а також отримав прибуток у розмiрi 987 тис. грн.
Оскiльки АТ «ТАСКОМБАНК» є частиною банкiвської системи України, то усi процеси, якi
вiдбуваються в банкiвському сегментi, безпосередньо впливають на дiяльнiсть Банку. На сьогоднi
у керiвництва Банку є усi пiдстави стверджувати, що Банк характеризується достатнiм рiвнем
лiквiдностi, що дозволяє своєчасно та в повному обсязi виконувати свої зобов’язання перед
вкладниками та iншими клiєнтами Банку. Протягом 2015 року були вiдсутнi будь-якi факти
невиконання зобов’язань перед клiєнтами та контрагентами з боку Банку. Крiм того, у 2015 роцi
Банк не зупиняв кредитнi проекти, створюючи передумови для економiчного зростання суб’єктiв
господарювання у майбутньому.
Явища в економiцi та банкiвському секторi в попереднi роки призвели до значного збiльшення
ризикiв банкiвської дiяльностi (в т.ч. валютного, кредитного та iнших), що вимагало вiд
керiвництва Банку у звiтному роцi застосувати низку додаткових заходiв щодо постiйного
монiторингу та управлiння ризиками (жорсткий контроль розмiру вiдкритої валютної позицiї,
iндивiдуальний та виважений пiдхiд при роботi з проблемною заборгованiстю, постiйне
коригування процентної полiтики, пiдвищення вимог платоспроможностi до iснуючих та
потенцiйних клiєнтiв).
В таких умовах Банк отримав позитивний фiнансовий результат, при цьому сформував значнi
додатковi резерви, збiльшивши рiвень резервування кредитно-iнвестицiйного портфеля,
забезпечив зростання розмiру активiв, кредитно-iнвестицiйного портфеля та коштiв клiєнтiв.
Здiйснюючи свою дiяльнiсть Банк постiйно придбаває основнi засоби, данi придбання
вiдбуваються на ринкових умовах. Так за 2015 рiк залишкова вартiсть основних засобiв
збiльшилась з 44 млн грн до 99 млн грн.
Всi правочини, у разi їх укладення з власниками iстотної участi, членами Спостережної ради або
членами Правлiння, у звiтному перiодi вiдповiдають вимогам банкiвського законодавства щодо
угод з iнсайдерами Банку.
Протягом 2015 року з пов’язаними особами Банк проводив наступнi операцiї: кредитнi операцiї,
операцiї з розмiщення на вторинному ринку процентних iменних облiгацiй власного боргу,
вкладнi операцiї та операцiї з розрахунково-касового обслуговування.
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 2015 року Банк проводив операцiї з
пов’язаними особами. Умови операцiї з пов’язаними особами не вiдрiзнялись вiд умов за
аналогiчними операцiями з iншими контрагентами Банку.
Залишки за операцiями з пов'язаними сторонами за станом на кiнець звiтного перiоду
Найменування статтi Найбiльшi учасники (акцiонери) банку Провiдний управлiнський персонал
Асоцiйованi компанiї Iншi пов'язанi сторони
Кредити та заборгованiсть клiєнтiв (контрактна процентна ставка 0,001 - 30%) 145 1 493 62 796

134 762
Резерв пiд заборгованiсть за кредитами за станом на 31 грудня (3) (30) (60) (637)
Iншi активи - 125 - 64
Кошти клiєнтiв (контрактна процентна ставка 0 - 22%) 1 477 5 372 647 171 129 612
Борговi цiннi папери, емiтованi банком (контрактна процентна ставка 17%) - 765 - 222 755
Iншi залученi кошти (контрактна процентна ставка 9 %) - - 3 628 Резерви за зобов'язаннями - - - Iншi зобов'язання - 21 64 54
Придбанi (створенi) основнi засоби та нематерiальнi активи зараховуються на баланс Банку за
первiсною вартiстю, яка включає усi витрати, що пов’язанi з придбанням (створенням), доставкою,
установкою i введенням їх в експлуатацiю. Змiни до первiсної вартостi основних засобiв вносяться
у випадку їх полiпшення (добудови, реконструкцiї, модернiзацiї) або переоцiнки.
Балансова вартiсть основних засобiв та нематерiальних активiв станом на кiнець дня 31 грудня
2015 року становила 99 млн. грн. (бiльша частина вартостi основних засобiв – вартiсть власних
примiщень Банку).
При нарахуваннi амортизацiї основних засобiв та нематерiальних активiв Банк застосовує
прямолiнiйний метод, вiдповiдно до якого рiчна сума амортизацiї визначається дiленням вартостi,
що амортизується, на строк корисного використання об‘єкта основних засобiв.
При визначеннi строку корисного використання (експлуатацiї) Банк додатково враховує:
• очiкуване використання об‘єкта з урахуванням його потужностi;
• фiзичний та моральний знос, що передбачається;
• правовi або iншi обмеження щодо строкiв використання об‘єкта.
Дiапазон строкiв корисного використання основних засобiв становить вiд 2 до 50 рокiв, строк
корисного використання нематерiальних активiв переважно 10 рокiв (крiм випадкiв, коли є iншi
договiрнi чи правовi обмеження щодо строку використання). Перегляд строкiв корисного
використання Банком було здiйснено в 2015 роцi при введеннi в дiю частини III Податкового
Кодексу України з метою оптимiзацiї облiку основних засобiв та за для приближення фiнансового
та податкового облiку.
Станом на кiнець дня 31.12.2015 року Банком облiковуються також:
• об’єкти необоротних активiв, що вiдносяться до iнвестицiйної нерухомостi загальною вартiстю
71 млн. грн.,
• необоротнi активи, утримуванi для продажу (майно, що прийняте в погашення боргiв клiєнтiв),
загальною вартiстю 20 млн. грн.
Для приведення вартостi нерухомостi на балансi Банку до ринкового рiвня у 2013 роцi було
прийнято рiшення провести уцiнку нерухомостi в бухгалтерському облiку на суму 16 млн. грн.
Результати переоцiнки за минулi роки вiдображенi за балансовим рахунком капiталу 5100
«Резерви переоцiнки необоротних активiв» та балансовим рахунком поточних витрат 7499
«Витрати на уцiнку ОЗ».
Переоцiнка нерухомостi за 2015 рiк не здiйснювалася.

Зростання свiтової економiки в минулому роцi виявилося слабкiшим, нiж очiкувалося, що стало
причиною погiршення прогнозiв на два наступних роки як для розвинених, так i для країн, що
розвиваються. Заходи урядiв та центробанкiв, зокрема програма кiлькiсного пом’якшення
Європейського центрального банку (далi – ЄЦБ), покликанi пришвидшити економiчне зростання,
у перспективi розширять зовнiшнiй попит. Геополiтичнi ризики, центрами яких є Україна та
Близький Схiд, мають значний вплив на свiтову фiнансову систему.
Вiйськовi дiї на сходi країни, глибока девальвацiя нацiональної валюти, падiння ВВП i криза
банкiвського сектору – основнi характеристики економiчного середовища 2014 року.
В 2015 роцi в економiцi України зберiгалися негативнi тенденцiї минулого року, обумовленi

зупиненням i руйнуванням пiдприємств та iнфраструктури внаслiдок ведення вiйськових дiй;
скороченням зовнiшнього попиту, в наслiдок переорiєнтацiї на iншi ринки збуту; зниженням
споживчого та iнвестицiйного внутрiшнього попиту.
Внутрiшнi ризики розвитку економiки України, головним чином, пов’язанi з:
- вiйськовими дiями на Донбасi, якi призводили до скорочення виробництва у регiонi, погiршення
умов залучення зовнiшнього фiнансування та зростання видаткiв бюджету на фiнансування
силових вiдомств i вiдновлення зруйнованої iнфраструктури;
- зростанням боргового навантаження на бюджет через необхiднiсть фiнансування дефiциту та
заборгованостi НАК «Нафтогаз», сформованої у минулi роки.
Крiм того, через девальвацiю вiдбулося значне зростання як державного боргу, так i витрат на
його обслуговування. З огляду на пiдвищенi геополiтичнi ризики навколо України для iнвесторiв
не варто прогнозувати зниження вiдсоткових ставок по обслуговуванню боргу, що в умовах
очiкування високого рiвня дефiциту бюджету є додатковим тиском на державний бюджет.
Пiдвищення реальної процентної ставки призводить до зростання видаткiв на обслуговування
непогашеної частини боргу та збiльшує вартiсть капiталу, що, у свою чергу, призводить до
падiння ВВП.
Майбутнiй розвиток України значною мiрою залежить як вiд зовнiшнiх факторiв (видiлення
фiнансової допомоги з боку МВФ i захiдних кредиторiв), так i вiд припинення воєнного конфлiкту
i стабiлiзацiї полiтичної ситуацiї, вiдновлення довiри до банкiвської системи, запуску реальних
економiчних реформ, змiни законодавства у податковiй, юридичнiй i регулятивнiй сферах.
Ця звiтнiсть вiдображає поточну оцiнку керiвництвом можливого впливу економiчних умов на
операцiї та фiнансове положення Банку. Майбутнi умови можуть вiдрiзнятися вiд оцiнок
керiвництва. Дана фiнансова звiтнiсть не включає нiяких коригувань, якi могли б мати мiсце як
результат такої невизначеностi. Про такi коригування буде повiдомлено, якщо вони стануть
вiдомими i їх буде можливо оцiнити.
Iнформацiя про факти виплати емiтентом протягом звiтного перiоду штрафних санкцiй – 5 637,36
грн.
Мета Банку при управлiннi капiталом полягає у забезпеченнi дотримання вимог до капiталу,
встановлених Нацiональним банком України та спроможностi Банку функцiонувати як
безперервно дiюче пiдприємство.
Полiтика Банку передбачає пiдтримку рiвня капiталу з метою забезпечення належної довiри з боку
кредиторiв та iнших учасникiв ринку, а також розвитку бiзнесу в майбутньому. При цьому
враховується i вплив рiвня капiталу на прибутки акцiонерiв, у зв’язку з чим Банк визнає
необхiднiсть балансу мiж пiдвищенням прибутковостi, що є можливим в результатi пiдвищення
спiввiдношення запозиченого та власного капiталу, i перевагами та стабiльнiстю, якi
забезпечуються за рахунок стiйкостi позицiї капiталу.
Згiдно з iснуючими вимогами до рiвня капiталу, встановленими НБУ, банки повиннi пiдтримувати
показник спiввiдношення капiталу та активiв, зважених на ризик (“норматив адекватностi
капiталу" - за українськими нормативними вимогами), вище певного встановленого мiнiмального
показника. Банк вважає, що вiн має достатнiй капiтал для фiнансування планового розширення
свого бiзнесу.
Для пiдтримання рiвня регулятивного капiталу Банку в 2015 роцi спрямовано на збiльшення
статутного капiталу прибуткiв минулих рокiв в сумi 88 000 тис. грн.
Банк вiдповiдає нормативним вимогам щодо показника адекватностi капiталу. Протягом звiтного
перiоду вiдсутнi порушення нормативу адекватностi капiталу та станом на кiнець дня 31 грудня
2015 р. його значення становить 19,02% при нормативному значеннi не менше 10%. Показник на
кiнець 2014р. 13,75%.
Основними стратегiчними напрямками розвитку банку в економiчному полi України є: якiсне i
надiйне обслуговування клiєнтiв всiх форм власностi; активна участь у грошово-кредитному

забезпеченнi розвитку економiки України; подальше пiдвищення капiталiзацiї, пiдтримання
достатнього рiвня лiквiдностi та збалансування активно-пасивних операцiй за термiнами, як
основи для збiльшення обсягiв дiяльностi при повному забезпеченнi надiйностi та стабiльностi
банку; залучення та ефективне використання мобiлiзованих грошових коштiв на фiнансування
потреб клiєнтiв банку, їх розрахункове i касове обслуговування, виконання валютних та iнших
банкiвських операцiй; зростання конкурентоспроможностi банку шляхом збiльшення обсягiв
робочих активiв та довгострокових ресурсiв, мiнiмiзацiї ризикiв, розширення спектру банкiвських
послуг та укрiплення матерiально-технiчної бази банку; забезпечення високої якостi кредитної
дiяльностi завдяки ефективнiй системi ризик-менеджменту, нових розробок в сферi управлiння
кредитною дiяльнiстю, подальша кредитна пiдтримка реалiзацiї iнновацiйно-iнвестицiйних
проектiв українських пiдприємств; розвиток i впровадження нових банкiвських послуг в сферi
електронних технологiй, банкоматiв, електронних грошей та iнше.
Поточнi договори банкiвської дiяльностi виконуються вiдповiдно до умов укладених договорiв
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.
Наша мiсiя. Працюючи на засадах тривалого партнерства, ми допомагаємо нашим клiєнтам
знаходити оптимальнi рiшення для досягнення стабiльного фiнансового успiху та зростання їх
добробуту.
Наше бачення. Стати iнвестицiйно привабливою компанiєю, що динамiчно зростає та
перетворюється на «банк №1» для своїх клiєнтiв.
Цiнностi банку
Чеснiсть. Ми чеснi в усьому, що робимо. Ми обiцяємо лише те, що неодмiнно виконаємо.
Вiдкритiсть. Ми вiдкритi i готовi до спiлкування. Для нас немає дрiбниць, ми вмiємо слухати та
чути кожного клiєнта. Все, що важливо для наших клiєнтiв, заслуговує на нашу глибоку увагу.
Динамiка. Ми не стоїмо на мiсцi. Ми вiтаємо змiни на краще та готовi до них. Ми постiйно
вдосконалюємося, щоб досягти найвищої якостi у роботi.
Розвиток. Ми прагнемо знати бiльше, щоб працювати краще та ефективнiше. Ми заохочуємо
iнiцiативу наших працiвникiв i забезпечуємо можливостi для їхнього постiйного зростання та
розвитку разом iз компанiєю. Ми цiнуємо кожного працiвника, оскiльки загальний успiх команди
залежить вiд внеску кожного.
Довгостроковi вiдносини. Ми розумiємо, як складно здобути довiру клiєнтiв i як легко її втратити.
Ми не шукаємо швидкої вигоди, оскiльки наш успiх можливий тiльки завдяки стабiльному успiху
наших клiєнтiв.
Сучаснi технологiї. Нашi технологiї створено та налаштовано таким чином, щоб спiлкування
клiєнта з банком було швидким, надiйним i зручним.
Основними стратегiчними напрямками розвитку банку в економiчному полi України є: якiсне i
надiйне обслуговування клiєнтiв всiх форм власностi; активна участь у грошово-кредитному
забезпеченнi розвитку економiки України; подальше пiдвищення капiталiзацiї, пiдтримання
достатнього рiвня лiквiдностi та збалансування активно-пасивних операцiй за термiнами, як
основи для збiльшення обсягiв дiяльностi при повному забезпеченнi надiйностi та стабiльностi
банку; залучення та ефективне використання мобiлiзованих грошових коштiв на фiнансування
потреб клiєнтiв банку, їх розрахункове i касове обслуговування, виконання валютних та iнших
банкiвських операцiй; зростання конкурентоспроможностi банку шляхом збiльшення обсягiв
робочих активiв та довгострокових ресурсiв, мiнiмiзацiї ризикiв, розширення спектру банкiвських
послуг та укрiплення матерiально-технiчної бази банку; забезпечення високої якостi кредитної
дiяльностi завдяки ефективнiй системi ризик-менеджменту, нових розробок в сферi управлiння

кредитною дiяльнiстю, подальша кредитна пiдтримка реалiзацiї iнновацiйно-iнвестицiйних
проектiв українських пiдприємств; розвиток i впровадження нових банкiвських послуг в сферi
електронних технологiй, банкоматiв, електронних грошей та iнше.
Науково-дослiдна дiяльнiсть у звiтному перiодi емiтентом не проводилась
Протягом 2015 року АТ «ТАСКОМБАНК» (надалi – Банк) доводилось 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.
Фiнансовий результат дiяльностi Банку у 2015 роцi склав 1 млн. грн., що на 8,4 млн. грн. менше
порiвняно з прибутком минулого року (9,4 млн грн. за 2014 рiк). З огляду на необхiднiсть
приведення облiку до МСБО, та збiльшення нерозподiлених прибуткiв минулих рокiв на 14 млн.
грн. за рахунок витрат 2015 року, падiння прибутку в 2015 роцi є номiнальним.
Визнання доходiв i витрат, їх класифiкацiя, принципи та порядок вiдображення в бухгалтерському
облiку по рiзних операцiях Банку здiйснювалися Банком в 2015 роцi вiдповiдно до вимог
мiжнародних стандартiв звiтностi.
Доходи та витрати вiдображались в бухгалтерському облiку та фiнансовiй звiтностi пiд час їх
виникнення, незалежно вiд дати надходження або сплати грошових коштiв, та порiвнювались
доходи звiтного перiоду з витратами, що були здiйсненi для їх отримання, з метою визначення
фiнансового результату звiтного перiоду.
Структура доходiв Банку представлена наступним чином (млн. грн.):
31.12.2015 31.12.2014
1.Процентний дохiд 514,8 414,5
2.Комiсiйний дохiд 52,5 35
3.Результат вiд операцiй з iноземною валютою 21,7 16
4.Результат вiд переоцiнки iноземної валюти 57,3 36
5.Результат вiд продажу ЦП в портфелi на продаж 0,6 0,4
6.Iнший дохiд 57,7 18,6
Доходи всього 704,6 520,5
За результатами дiяльностi за 2015 рiк доходи Банку склали 704,6 млн. грн. (проти 520,5 млн. грн.
за 2014 рiк, тобто зросли на 184,1 млн. грн., або 35%). Зростання доходiв Банку в звiтному перiодi
в порiвняннi з 2014 роком вiдбулося за рахунок:
збiльшення процентного доходу на 100,3 млн. грн. (або на 24%) унаслiдок зростання кредитногоiнвестицiйного портфеля Банку;
росту комiсiйного доходу на 17,5 млн. грн. (або на 50%) унаслiдок збiльшення перелiку та обсягiв
транзакцiйних операцiй клiєнтiв;
переоцiнки iноземної валюти (57,3 млн. грн.);
Iнших доходiв 57,7 млн. грн. проти 18,6 млн. грн. у 2014 роцi.
Доходи за 2015 рiк на 73% сформованi за рахунок процентних доходiв (514,8 млн. грн.). Результат
вiд переоцiнки iноземної валюти (57,3 млн. грн.), комiсiйнi доходи (52,5 млн. грн.), iншi доходи
(57,7 млн. грн.), результат вiд операцiй з iноземною валютою (21,7 млн. грн.) становили у звiтному
перiодi 8%, 7%, 8% та 3% вiдповiдно вiд загального обсягу доходiв Банку.
Для забезпечення фiнансово-господарської дiяльностi Банк здiйснював вiдповiднi витрати:
31.12.2015 31.12.2014
1.Процентнi витрати 344,2 260,7

2.Комiсiйнi витрати 19 11,1
3.Витрати на персонал 88,7 57
4.Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати 103 68,1
5.Iншi витрати 26,4 17,9
6.Вiдрахування в резерви 120,9 91,8
7.Витрати на податок на прибуток 1,4 4,6
Всього витрати 703,6 511,1
Витрати Банку за 2015 рiк склали 703,6 млн. грн., що на 192,5 млн. грн. бiльше, нiж за попереднiй
перiод. Збiльшення витрат в звiтному роцi вiдбулося в основному за рахунок:
зростання процентних витрат на 83,5 млн. грн. (або на 32%) унаслiдок росту портфеля коштiв
клiєнтiв Банку;
збiльшення комiсiйних витрат на 7,9 млн. грн. (витрати за картковими операцiями пiсля набуття
Банком принципового членства у мiжнародних платiжних системах VISA та MASTERCARD);
росту адмiнiстративних та iнших операцiйних витрат – на 34,9 млн. грн. (або на 51%) як наслiдок
введення збору до ПФУ вiд валютних операцiй та зростання вiдрахувань до ФГВФО, розширення
мережi та iн.;
додаткових вiдрахувань до резервiв – на 29,1 млн. грн. та iн.
Найбiльшу питому вагу витрат Банку станом на кiнець дня 31 грудня 2015 року склали:
процентнi витрати – 344,2 млн. грн. або 49% загальних витрат;
вiдрахування в резерви – 120,9 млн. грн. або 17%;
адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати – 103,0 млн. грн. або 15%;
витрати на персонал – 88,7 млн. грн. або 13%;
iншi витрати – 26,4 млн. грн. або 4%;
комiсiйнi витрати – 19 млн. грн. або 3% загальних витрат.
Облiк нарахованих доходiв та витрат Банку здiйснюється у вiдповiдностi до нормативних вимог
Нацiонального банку та вимог мiжнародних стандартiв звiтностi.
Протягом 2015 року витрати на маркетинг, оренду примiщень, телекомунiкацiї, придбання
канцелярських товарiв, видаткових матерiалiв для оргтехнiки, господарських товарiв, меблiв,
витрати на утримання основних засобiв та iншi витрати по господарськiй дiяльностi Банку,
здiйснювалися в межах затвердженого Спостережною Радою бюджету.

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Власні основні засоби (тис.
грн.)

Орендовані основні засоби
(тис. грн.)

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

1. Виробничого
призначення:

36513

92201

76602

327967

113115

420168

будівлі та
споруди

25955

25491

75645

325228

101600

350719

машини та
обладнання

7502

34993

957

2739

8459

37732

транспортні
засоби

1529

984

0

0

1529

984

0

0

0

0

0

0

1527

30733

0

0

1527

30733

2. Невиробничого
призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та
споруди

0

0

0

0

0

0

машини та
обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні
засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інвестиційна
нерухомість

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

36513

92201

76602

327967

113115

420168

Найменування
основних засобів

земельні ділянки
інші

Усього

Основні засоби, всього (тис.
грн.)

Опис Змiни вартостi основних засобiв на кiнець звiтного перiоду в порiвняннi з початком звiтного року
вiдбулись за рахунок придбання основних засобiв, нарахування зносу. Основнi засоби в
фiнансовому облiку i в звiтностi наведенi з урахуванням зносу. Амортизацiя розраховується
прямолiнiйним методом щомiсяця. Норми амортизацiї: 1. Будiвлi та споруди - 2%; 2.Транспорт –
20%; 3. Машини та обладнання – 20-33

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування
показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість
чистих активів (тис. грн)

346082

345095

Статутний капітал (тис.
грн.)

308000

220000

Скоригований статутний
капітал (тис. грн)

308000

220000

Опис

Пiд вартiстю чистих активiв емiтента розумiється величина, яка визначається шляхом
вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих
до розрахунку.

Висновок

Розрахункова вартiсть чистих активiв(346 082 тис.грн. ) бiльше скоригованого статутного
капiталу (308 000тис.грн.). За станом на 31.12.2015 фактична вартiсть чистих активiв
Банку вiдповiдає вимогам законодавства України.

3. Інформація про зобов'язання емітента
Дата
виникнення

Непогашена
частина боргу (тис.
грн.)

Відсоток за
користування коштами
(відсоток річних)

Дата
погашення

X

0

X

X

X

554391

X

X

X

21728

X

X

Облiгацiї iменнi процентнi

01.08.2014

15750

30

08.08.2019

Облiгацiї iменнi процентнi

10.03.2011

5948

19

17.03.2016

Облiгацiї iменнi процентнi

30.04.2013

30

22

28.05.2018

за іпотечними цінними паперами (за
кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

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

X

532663

X

X

-

31.12.2015

0

0

31.12.2015

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

X

2913198

X

X

Усього зобов'язань

X

3467589

X

X

Види зобов'язань
Кредити банку
у тому числі:
Зобов'язання за цінними паперами
у тому числі:
за облігаціями (за кожним
випуском):

Опис:

Борговi цiннi папери, емiтованi банком Облiгацiї, випущенi на внутрiшньому
ринку 31.12.2015 – 21728 тис.грн. 31.12.2014 -13 883 тис.грн.

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

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про
інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі
даних Комісії

Вид інформації

1

2

3

24.03.2015

25.03.2015

Відомості про зміну складу посадових
осіб емітента

15.04.2015

15.04.2015

Відомості про зміну складу посадових
осіб емітента

23.04.2015

23.04.2015

Відомості про зміну складу посадових
осіб емітента

27.04.2015

27.04.2015

Відомості про зміну складу посадових
осіб емітента

28.04.2015

29.04.2015

Відомості про зміну складу посадових
осіб емітента

26.06.2015

26.06.2015

Відомості про зміну складу посадових
осіб емітента

24.07.2015

27.07.2015

Відомості про зміну складу посадових
осіб емітента

21.08.2015

25.08.2015

Відомості про зміну складу посадових
осіб емітента

08.09.2015

08.09.2015

Відомості про факти
лістингу/делістингу цінних паперів на
фондовій біржі

18.09.2015

21.09.2015

Відомості про зміну складу посадових
осіб емітента

29.09.2015

30.09.2015

Відомості про зміну складу посадових
осіб емітента

06.10.2015

06.10.2015

Відомості про факти
лістингу/делістингу цінних паперів на
фондовій біржі

23.10.2015

26.10.2015

Відомості про зміну складу посадових
осіб емітента

24.12.2015

24.12.2015

Відомості про зміну складу посадових
осіб емітента

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи підприємця)
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків фізичної особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм
та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про
внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю «БДО»
20197074
49000, Днiпропетровська обл., мiсто
Днiпропетровськ, ВУЛИЦЯ СЄРОВА,
будинок 4
2868 23.04.2002
- П 0000010 16.04.2013 22.12.2016

перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

рiк

Думка аудитора***

безумовно-позитивна

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи підприємця)
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків фізичної особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм
та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про
внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські
перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю «БДО»
20197074
49000, Днiпропетровська обл., мiсто
Днiпропетровськ, ВУЛИЦЯ СЄРОВА,
будинок 4
2868 23.04.2002
- П 0000010 16.04.2013 22.12.2016

Текст аудиторського висновку (звіту)
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
Акцiонерам та керiвництву
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТАСКОМБАНК»
НАЦIОНАЛЬНIЙ КОМIСIЇ З ЦIННИХ ПАПЕРIВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Звiт щодо фiнансової звiтностi
Ми провели аудит фiнансової звiтностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТАСКОМБАНК» (далi Банк), що включає Звiт про фiнансовий стан на 31 грудня 2015 року, Звiт про прибутки i збитки та iнший сукупний
дохiд, Звiт про змiни у власному капiталi, Звiт про рух грошових коштiв за рiк, що минув на зазначену дату, стислий
виклад суттєвих облiкових полiтик та iншi пояснювальнi примiтки.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу Банку за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал Банку несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi у
вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський
персонал визначає необхiдним для забезпечення складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень
унаслiдок шахрайства або помилок.
Вiдповiдальнiсть аудитора
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв нашого аудиту.
Ми провели аудит у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання
етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансовi звiти не
мiстять суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказiв стосовно сум та
розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вiдбiр процедур залежить вiд судження аудитора. До таких процедур входить i
оцiнка ризикiв суттєвих викривлень фiнансових звiтiв внаслiдок шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих
ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються пiдготовки та достовiрного представлення
фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою
висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також
оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених управлiнським
персоналом, та загального подання фiнансової звiтностi.
Ми вважаємо, що отримали достатнi та вiдповiднi аудиторськi докази для висловлення нашої думки.
Висловлення думки
На нашу думку, фiнансова звiтнiсть достовiрно, в усiх суттєвих аспектах, вiдображає фiнансовий стан Банку на 31
грудня 2015 року, його фiнансовi результати i рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату,
вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
Пояснювальний параграф
Ми звертаємо увагу на Примiтку 2 «Економiчне середовище, в умовах якого Банк здiйснює свою дiяльнiсть», в якiй
йдеться про полiтичну й економiчну нестабiльнiсть в Українi. Нестабiльнiсть може iснувати i в найближчому
майбутньому i мати вплив на операцiйну дiяльнiсть Банку, його спроможнiсть продовжувати свою дiяльнiсть у
майбутньому та вартiсть його активiв. Висловлюючи нашу думку, ми не брали до уваги це питання.
Також ми звертаємо увагу на те, що фiнансова звiтнiсть Банку за рiк, що закiнчився 31 грудня 2014 року, була
перевiрена iншим аудитором, який висловив немодифiковану думку щодо такої фiнансової звiтностi 10 квiтня 2015
року. Висловлюючи нашу думку ми не брали до уваги це питання.

29 квiтня 2016 року
м. Київ, Україна
Балченко С.О.
Директор ТОВ «БДО»
Сертифiкат аудитора банкiв № 0040
дiйсний до 01.01.2020 року
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «БДО»
Юридична адреса: м. Днiпропетровськ, вул. Сєрова, 4
Iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ: 20197074
Свiдоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фiрм та аудиторiв, якi надають аудиторськi послуги № 2868 вiд
23.04.2002 року, дiйсне до 22.12.2016 року.
Свiдоцтво про включення до реєстру аудиторських фiрм, якi мають право на проведення
аудиторських перевiрок банкiв П 0000088 вiд 16.04.2013 року, дiйсне до 22.12.2016 року.
д/н
д/н
д/н

Інформація про стан корпоративного управління
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2015

3

2

2

2014

3

2

3

2013

2

1

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів
останнього разу?
Так
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

Ні

X

Акціонери

X

Депозитарна установа

X

Інше (запишіть): д/н

Ні

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

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X
X

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

Ні

Підняттям карток
Бюлетенями (таємне голосування)

X
X

Підняттям рук

X

Інше (запишіть): д/н

Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?
Так

Ні

Реорганізація

X

Додатковий випуск акцій

X

Унесення змін до статуту

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X

Інше (запишіть): д/н

Ні

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

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
Кількість членів наглядової ради

5

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

0

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

1

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій

2

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

1

Чи проводила наглядова рада самооцінку?
Так
Складу

X

Організації

X

Діяльності

X

Інше (запишить)

Ні

д/н

д/н
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом
останніх трьох років?

200

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

Ні

Стратегічного планування
Аудиторський

X
X

З питань призначень і винагород

X

Інвестиційний

X

Інші (запишіть)

у складi Наглядової ради створено
лише Аудиторський комiтет.

Інші (запишіть)

д/н

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

Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так
Винагорода є фіксованою сумою

Ні

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості
акцій

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

Інше (запишіть)

д/н

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного
товариства?
Так
Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

Відсутність конфлікту інтересів

X

Ні

Граничний вік

X

Відсутні будь-які вимоги

X

Інше (запишіть): д/н

X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі
своїми правами та обов'язками?
Так
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх
документів акціонерного товариства

Ні

X

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

X

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

X

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

X

Інше (запишіть)

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

д/н

так, створено
ревізійну комісію

кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх
трьох років? 1
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів
(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення
кожного з цих питань?

Загальні
Наглядова Виконавчий
збори
рада
орган
акціонерів

Не належить
до
компетенції
жодного
органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Так

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Так

Так

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або
бюджету

Так

Ні

Так

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової
відповідальності членів виконавчого органу

Так

Так

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення
власних акцій

Так

Так

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Ні

Ні

Ні

Так

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження
виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від
імені акціонерного товариства? (так/ні) Так
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про
конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або
пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

Положення про наглядову раду

X

Положення про виконавчий орган

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

Положення про акції акціонерного товариства

X

Положення про порядок розподілу прибутку

X

Інше (запишіть):

д/н

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого
акціонерного товариства?
Публікується у
пресі,
Документи
Інформація
оприлюднюється
надаються
Копії
розміщується
Інформація
в
для
документів на власній
розповсюджується загальнодоступній ознайомлення
надаються
інтернетна загальних
інформаційній
безпосередньо
на запит
сторінці
зборах
базі даних
в
акціонера акціонерного
НКЦПФР про
акціонерному
товариства
ринок цінних
товаристві
паперів
Фінансова звітність,
результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

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

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Інформація про склад органів
управління товариства

Так

Так

Так

Так

Так

Статут та внутрішні
документи

Так

Ні

Ні

Так

Так

Протоколи загальних зборів
акціонерів після їх проведення

Ні

Ні

Так

Так

Так

Розмір винагороди посадових
осіб акціонерного товариства

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних
стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного
товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
Так

Ні

Не проводились взагалі

X

Менше ніж раз на рік

X

Раз на рік

X

Частіше ніж раз на рік

X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так

Ні

Загальні збори акціонерів
Наглядова рада

X
X

Виконавчий орган

X

Інше (запишіть)

д/н

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років?
(так/ні) Так
З якої причини було змінено аудитора?
Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

X

Інше (запишіть)

З новим зовнiшнiм аудитором
ТОВ «БДО» вiд 19.10.2015 р.
укладено Договiр про надання
аудиторських послуг. Аудитора
змiнено згiдно вимог чинного
законодавства.

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного
товариства в минулому році?
Так
Ревізійна комісія (ревізор)

Ні

X

Наглядова рада

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

Перевірки не проводились

X

Інше (запишіть)

д/н

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

Ні

X

За дорученням загальних зборів

X

За дорученням наглядової ради

X

За зверненням виконавчого органу

X

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

X

Інше (запишіть)

д/н

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги
консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)

Так

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом
наступних трьох років?
Так
Випуск акцій

X

Випуск депозитарних розписок
Випуск облігацій

Ні

X
X

Кредити банків

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X

Інше (запишіть): д/н

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних
трьох років*?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

X

Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж
протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Так
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у
депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного
управління? (так/ні) Так
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного
управління вкажіть дату його прийняття: 20.04.2011 ; яким органом управління прийнятий:
Загальними Зборами акцiонерiв
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів,
правил) корпоративного управління? (так/ні) Так; укажіть яким чином його оприлюднено:
Кодекс корпоративного управлiння розмiщено на сайтi АТ «ТАСКОМБАНК» за адресою
www.tascombank.com.ua
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління
(принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх
тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
АТ «ТАСКОМБАНК» дотримується кодексу корпоративного управлiння, вiдхилень протягом

2015 року не було.

Звіт про корпоративне управління*
1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи.
Основною метою дiяльностi АТ «ТАСКОМБАНК» є одержання прибутку в iнтересах АТ
«ТАСКОМБАНК» та його акцiонерiв.
2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за
фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування,
місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність
встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік.
1.ALKEMI LIMITED АЛКЕМI ЛIМIТЕД – ЮО- Пряма участь -Diagorou, 4, KERMIA COURT, 1st
floor, Flat/Office 104, P.C. 1097, Nicosia, Cyprus. Дiагору, 4, КЕРМIА КОРТ, 1й поверх,
Квартира/Офiс 104, поштовий iндекс 1097, Нiкосiя, Кiпр, iдентифiкацiйний код НЕ 211721Акцiонер банку, що володiє 99,7404% статутного капiталу банку. Рiшення Нацiонального банку
України про надання згоди на набуття iстотної участi в банку вiд 07.03.2014 року. 2. BAILICAN
LIMITED БАЙЛIКАН ЛIМIТЕД – ЮО – опосередкована участь - Diagorou, 4, KERMIA
BUILDING, Flat/Office 104, P.C. 1097, Nicosia, Cyprus. офiс 104, буд. 4 по вул. Дiагору, КЕРМIЯ
БIЛДIНГ, 1097, Нiкосiя, Кiпр, iдентифiкацiйний код НЕ 313974 - BAILICAN LIMITED
(БАЙЛIКАН ЛIМIТЕД) володiє 49% акцiонерного капiталу ALKEMI LIMITED (АЛКЕМI
ЛIМIТЕД), яка володiє 99,7404% статутного капiталу банку.Рiшення Нацiонального банку України
про надання згоди на набуття iстотної участi в банку за даною структурою власностi вiдсутнє*. 3.
MEIYANN LIMITED МЕЙЯНН ЛIМIТЕД –ЮО – опосередкована участь - Diagorou, 4, KERMIA
BUILDING, Flat/Office 104, P.C. 1097, Nicosia, Cyprus. Дiагору, 4, КЕРМIА БIЛДIНГ,
квартира/офiс 104, 1097, Нiкосiя, Кiпр, iдентифiкацiйний код НЕ 318221 - MEIYANN LIMITED
(МЕЙЯНН ЛIМIТЕД) володiє 17 % акцiонерного капiталу ALKEMI LIMITED (АЛКЕМI
ЛIМIТЕД), яка володiє 99,7404% статутного капiталу банку. Рiшення Нацiонального банку
України про надання згоди на набуття iстотної участi в банку за даною структурою власностi
вiдсутнє*. 4. ADNELLY LIMITED АДНЕЛЛI ЛIМIТЕД – ЮО –опосередкована участь - Diagorou,
4, KERMIA HOUSE, Flat/Office 104, P.C. 1097, Nicosia, Cyprus. Дiагору, 4, КЕРМIА ХАУС,
Квартира/Офiс 104, 1097, Нiкосiя, Кiпр, iдентифiкацiйний код НЕ 318165 - ADNELLY LIMITED
(АДНЕЛЛI ЛIМIТЕД) володiє 17 % акцiонерного капiталу ALKEMI LIMITED (АЛКЕМI
ЛIМIТЕД), яка володiє 99,7404% статутного капiталу банку. Рiшення Нацiонального банку
України про надання згоди на набуття iстотної участi в банку за даною структурою власностi
вiдсутнє*. 5. ARVIETTA LIMITED АРВIЕТТА ЛIМIТЕД – ЮО – опосередкована участь Diagorou, 4, KERMIA HOUSE, Flat/Office 104, P.C. 1097, Nicosia, Cyprus. Дiагору, 4, КЕРМIА
ХАУС, Квартира/Офiс 104, 1097, Нiкосiя, Кiпр, iдентифiкацiйний код НЕ 318192 - ARVIETTA
LIMITED (АРВIЕТТА ЛIМIТЕД) володiє 17 % акцiонерного капiталу ALKEMI LIMITED
(АЛКЕМI ЛIМIТЕД), яка володiє 99,7404% статутного капiталу банку. Рiшення Нацiонального
банку України про надання згоди на набуття iстотної участi в банку за даною структурою
власностi вiдсутнє*. 6. Тiгiпко Сергiй Леонiдович – ФО – опосередкована участь - Громадянство –
Україна, Мiсце проживання: Україна, 01024, м. Київ, вул. Городецького, буд. 12, кв. 69, паспорт
серiї АЕ, номер 395478, виданий Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй
областi, 06.09.1996 р. Реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв 2195803271 Тiгiпко Сергiю Леонiдовичу належить 99,99% акцiонерного капiталу BAILICAN LIMITED
(БАЙЛIКАН ЛIМIТЕД), яка володiє 49% акцiонерного капiталу ALKEMI LIMITED (АЛКЕМI
ЛIМIТЕД), яка володiє 99,7404% статутного капiталу банку. Тiгiпко Сергiй Леонiдович є
акцiонером банку та володiє 1 акцiєю банку (0,00002% статутного капiталу банку). Сукупний
вiдсоток участi Тiгiпко Сергiя Леонiдовича в банку становить 48,8679%. Рiшення Нацiонального
банку України про надання згоди на набуття iстотної участi в банку за даною структурою
власностi вiдсутнє*. 7. Lazaros Leonidis ЛАЗАРОС ЛЕОНIДIС – ФО – опосередкована участь Громадянство – Грецiя, Мiсце проживання: Ларнакос, 73, Квартира/ Офiс 401, Паллурiотiсса, 1046,

Нiкосiя, Кiпр; паспорт типу Р, країна Грецiя, № AK2204038, виданий 12го червня 2013 року,
Центром видачi громадянських паспортiв; реєстрацiйний номер облiкової картки платника
податкiв -05387717 А - Лазаросу Леонiдiсу (LAZAROS LEONIDIS) належить 100 % акцiонерного
капiталу MEIYANN LIMITED (МЕЙЯНН ЛIМIТЕД), яка володiє 17 % акцiонерного капiталу
ALKEMI LIMITED (АЛКЕМI ЛIМIТЕД), яка володiє 99,7404% статутного капiталу банку.
Рiшення Нацiонального банку України про надання згоди на набуття iстотної участi в банку за
даною структурою власностi вiдсутнє*. 8. Georgios Gavriilidis ГЕОРГIОС ГАВРIIЛIДIС – ФО –
опосередкована участь - Громадянство – Грецiя; Мiсце проживання: Кiфiсiас, 2, Квартира/Офiс 9,
2369, Нiкосiя, Кiпр; паспорт типу Р, країна Грецiя, № АМ0158985, виданий 15го сiчня 2015 року,
Центром видачi громадянських паспортiв; реєстрацiйний номер облiкової картки платника
податкiв -08037802 P - Георгiосу Гаврiiлiдiсу (GEORGIOS GAVRIILIDIS) належить 100%
акцiонерного капiталу ADNELLY LIMITED (АДНЕЛЛI ЛIМIТЕД), яка володiє 17% акцiонерного
капiталу ALKEMI LIMITED (АЛКЕМI ЛIМIТЕД), яка володiє 99,7404% статутного капiталу
банку. Рiшення Нацiонального банку України про надання згоди на набуття iстотної участi в банку
за даною структурою власностi вiдсутнє*. 9. Elena Kattou ЕЛЕНА КАТТОУ – ФО –
опосередкована участь - Громадянство - Кiпр; Мiсце проживання: Чiлiс, 6, 1020, Нiкосiя, Кiпр;
паспорт типу Р, код CYP, № Е354851, виданий 25го лютого 2009 року Секретарем окружної
адмiнiстрацiї м Нiкосiя; реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв -01207502 G Еленi Каттоу (ELENA KATTOU) належить 100 % акцiонерного капiталу ARVIETTA LIMITED
(АРВIЕТТА ЛIМIТЕД), яка володiє 17 % акцiонерного капiталу ALKEMI LIMITED (АЛКЕМI
ЛIМIТЕД), яка володiє 99,7404% статутного капiталу банку. Рiшення Нацiонального банку
України про надання згоди на набуття iстотної участi в банку за даною структурою власностi
вiдсутнє*. *- Рiшення НБУ про надання згоди на набуття опосередкованої участi в банку не
вимагалось на момент прийняття (07.03.2014р.) Комiсiєю з питань нагляду та регулювання
дiяльностi банкiв НБУ рiшення про погодження АЛКЕМI ЛIМIТЕД одноосiбного прямого набуття
iстотної участi в банку у розмiрi 99,7404% статутного капiталу банку. Визнання власниками
опосередкованої iстотної участi в банку БАЙЛIКАН ЛIМIТЕД, МЕЙЯНН ЛIМIТЕД, АДНЕЛЛI
ЛIМIТЕД, АРВIЕТТА ЛIМIТЕД, Тiгiпко Сергiя Леонiдовича, Лазароса Леонiдiса, Георгiоса
Гаврiiлiдiса, Елени Каттоу – згiдно Закону України «Про внесення змiн до деяких законодавчих
актiв України щодо вiдповiдальностi пов’язаних з банком осiб» вiд 02.03.2015р. №218-VIII. В 2015
роцi вiдбулися змiни у складi власникiв iстотної участi банку через те, що згiдно змiн у чинному
законодавствi до складу власникiв iстотної участi було включено наступних осiб: компанiї
БАЙЛIКАН ЛIМIТЕД, МЕЙЯНН ЛIМIТЕД, АДНЕЛЛI ЛIМIТЕД, АРВIЕТТА ЛIМIТЕД, фiзiчнi
особи Тiгiпко Сергiй Леонiдович, ЛАЗАРОС ЛЕОНIДIС, ГЕОРГIОС ГАВРIIЛIДIС, ЕЛЕНА
КАТТОУ.
3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та
виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння
шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.
Фактiв порушення членами Спостережної Ради та Правлiння АТ «ТАСКОМБАНК» внутрiшнiх
правил, що призвело до заподiяння шкоди АТ «ТАСКОМБАНК» або споживачам фiнансових
послуг у 2015 роцi не виявлено.
4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до
фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або
про відсутність таких заходів.
Заходiв впливу, застосованих протягом 2015 року органами державної влади до АТ
«ТАСКОМБАНК», в тому числi до членiв Спостережної Ради та Правлiння, не було.
5. Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові
характеристики або про відсутність такої системи.
Вiдповiдно до чинного законодавства України та вимог Нацiонального банку України АТ
«ТАСКОМБАНК» створив та постiйно розвиває внутрiшню систему оцiнки та управлiння

ризиками, що складається з постiйного контролю за поточною дiяльнiстю АТ «ТАСКОМБАНК»,
дотриманням вiдповiдних нормативiв, плануванням основних показникiв дiяльностi АТ
«ТАСКОМБАНК».
6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи
внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та
консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського
обліку.
Протягом 2015 року Службою внутрiшнього аудиту здiйснено 13 планових перевiрок, вiдповiдно
до затвердженого Головою Спостережної Ради Банку Плану роботи СВА на 2015 рiк. Пiдвищена
увага пiд час аудиторських перевiрок придiлялась ефективностi функцiонування системи
внутрiшнього контролю та мiнiмiзацiї банкiвських ризикiв по операцiях, за напрямками дiяльностi
Банку та з питань, що несуть найбiльшi ризики: дотримання вимог чинного законодавства,
нормативно-правових актiв НБУ та внутрiшнiх нормативних документiв у сферi зберiгання,
використання, розкриття банкiвської таємницi; оцiнки ризикiв, пов’язаних з кредитуванням
пов’язаних груп контрагентiв; вкладнi операцiї клiєнтiв СГД та фiзичних осiб; аналiз облiково –
операцiйної та касової роботи вiддiлень Банку; аналiз кореспондентських вiдносин та операцiї на
мiжбанкiвському ринку; здiйснення активних операцiй з пов’язаними з Банком особами;
правильнiсть розрахунку резерву для вiдшкодування можливих втрат за дебiторською
заборгованiстю; достатнiсть регулятивного капiталу; аналiз доходiв та витрат, правомiрнiсть їх
облiку, ефективнiсть дiяльностi; органiзацiя роботи та системи внутрiшнього контролю щодо
реалiзацiї в Банку програм по запобiганню та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв,
одержаних злочинним шляхом; достовiрностi бухгалтерського облiку та автоматизацiї банкiвських
процесiв; стану нормативного забезпечення, стану усунення недолiкiв та впровадження
рекомендацiй; iнше. За результатами проведених перевiрок Службою внутрiшнього аудиту
налагоджено процедуру реалiзацiї матерiалiв перевiрок за схемою: • максимальне усунення
недолiкiв та порушень пiд час перевiрки; • пiдготовка плану заходiв пiдроздiлами Банку з питань,
що вiдносяться до їх компетенцiї, при безпосереднiй участi СВА щодо усунення встановлених
аудиторською перевiркою порушень, недолiкiв та впровадження рекомендацiй; • розгляд
матерiалiв перевiрок, висновкiв та рекомендацiй СВА на засiданнях Правлiння Банку та прийняття
керiвництвом Банку рiшень на пiдставi матерiалiв перевiрок; • обговорення матерiалiв перевiрок,
рекомендацiй СВА та адекватностi прийнятих керiвництвом Банку заходiв щодо недопущення
порушень у майбутньому на засiданнях Комiтету з аудиту та управлiння ризиками Спостережної
ради; • контроль з боку Служби внутрiшнього аудиту щодо усунення вiдповiдними структурними
пiдроздiлами встановлених порушень та недолiкiв, впровадження рекомендацiй; • вибiркова
перевiрка структурних пiдроздiлiв щодо стану впровадження наданих СВА рекомендацiй.
7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у
статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність.
Таких фактiв протягом 2015 року не було.
8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що
перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.
Таких фактiв протягом 2015 року не було.
9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї
промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така
інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність.
Протягом 2015 року з пов’язаними особами Банк проводив наступнi операцiї: кредитнi операцiї,
операцiї з розмiщення на вторинному ринку процентних iменних облiгацiй власного боргу,
вкладнi операцiї та операцiї з розрахунково-касового обслуговування.
10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють
державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту).

Рекомендацiї органiв, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових послуг, щодо
аудиторського висновку - виконуються.
11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи,
призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ,
найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові)
З зовнiшнiм аудитором ТОВ «БДО» вiд 19.10.2015 р. укладено Договiр №156/17А про надання
аудиторських послуг щодо проведення аудиту згiдно з вимогами банкiвського законодавства
України, нормативно-правових актiв Нацiонального банку України та Стандартiв аудиту та етики
Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв рiчної фiнансової звiтностi Банку за 2015 рiк, яка складена
згiдно з вимогами МСФЗ, чинного законодавства України та нормативно-правових актiв
Нацiонального банку України.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності.
- загальний стаж аудиторської дiяльностi - 23 роки;
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає
аудиторські послуги фінансовій установі.
- кiлькiсть рокiв, протягом яких надає аудиторськi послуги АТ «ТАСКОМБАНК» - 7 рокiв (з 2006
року по 2012 рiк), з 12.10.2015 р.;
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що
надавалися фінансовій установі протягом року.
- перелiк iнших аудиторських послуг, що надавалися АТ «ТАСКОМБАНК» протягом 2015 року:
проведення перевiрки питань здiйснення активних операцiй Банку з пов’язаними з Банком
особами та повноти i достовiрностi звiту про активнi операцiї з пов’язаними iз Банком особами,
складеного станом на 01.10.2015 року, у вiдповiдностi з вимогами, встановленими електронним
повiдомленням Нацiонального банку України вiд 05.08.2015 року № 20-05012/55387, з
урахуванням змiн, внесених електронним повiдомленням Нацiонального банку України вiд
24.09.2015 року № 20-05012/69188.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів
та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора.
- випадки виникнення конфлiкту iнтересiв та/або сумiщення виконання функцiй внутрiшнього
аудитора: випадкiв не було;
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі
протягом останіх п`яти років.
- ротацiї аудиторiв у АТ «ТАСКОМБАНК» протягом останнiх п'яти рокiв: у 2011-2012 рр.
аудиторськi послуги надавала аудиторська фiрма ТОВ «БДО», за 2013 та за 2014 роки фiнансову
звiтнiсть Банку пiдтверджувала аудиторська фiрма ТОВ «БЕЙКЕР ТIЛЛI УКРАЇНА», з 12.10.2015
року Банку надає аудиторськi послуги, в т.ч. щодо пiдтвердження фiнансової звiтностi зовнiшнiй
аудитор ТОВ «БДО»;
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора
Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності
фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які
здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.
- стягнення, застосованi до аудитора Аудиторською палатою України протягом 2014 року, та
факти подання недостовiрної звiтностi АТ «ТАСКОМБАНК», що пiдтверджена аудиторським
висновком, виявленi органами, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових послуг:
стягнень не було.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг,

наявність механізму розгляду скарг.
Договiрна база, переддоговiрнi вiдносини, iнформацiя, що надається клiєнтам банку, приведенi у
вiдповiднiсть з вимогами статтi 11 Закону України «Про захист прав споживачiв», статтi 1054
Цивiльного кодексу України, Постанови Правлiння НБУ вiд 10.05.2007 р. №168, з метою
дотримання вимог законодавства про захист прав споживачiв при наданнi фiнансових послуг
банком. Механiзм розгляду скарг споживачiв фiнансових послуг в АТ «ТАСКОМБАНК»
регламентований вiдповiдно до Конституцiї України, Закону України «Про звернення громадян»
та iнших законодавчих актiв України з метою встановлення єдиного порядку розгляду та облiку
звернень i особистого прийому громадян в АТ «ТАСКОМБАНК», а також вiдповiдальностi за
порушення законодавства України про звернення громадян. Уповноваженi розглядати скарги
особи - Голова Правлiння Банку, Заступники Голови Правлiння Банку. Стан розгляду АТ
«ТАСКОМБАНК» протягом 2015 року скарг стосовно надання фiнансових послуг - скарги
розглядаються належним чином вiдповiдно до чинного законодавства України. Захист банком
прав споживачiв послуг банку здiйснюється в порядку, визначеному чинним законодавством
України.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг,
прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати
скарги.
ПIБ працiвника, уповноваженого розглядати скарги визначається за резолюцiєю керiвника банку.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан
розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг
(характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг).
Скарги щодо надання фiнансових послуг вiдсутнi.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг,
наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та
результати їх розгляду.
Позови до суду щодо надання фiнансових послуг банком вiдсутнi.

Річна фінансова звітність
Звіт про фінансовий стан (Баланс)
за станом на

31.12.2015
(число, місяць,
рік)

Назва статті

Примітки

Звітний рік

Попередній рік

1

2

3

4

6

439182

232603

0

0

АКТИВИ
Грошові кошти та їх еквіваленти
Кошти обов'язкових резервів банку в Національному
банку України
Торгові цінні папери

7

0

0

Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою
вартістю через прибуток або збиток

8

0

0

Кошти в інших банках

9

125605

23710

Кредити та заборгованість клієнтів

10

2741545

2123267

Цінні папери в портфелі банку на продаж

11

24469

327017

Цінні папери в портфелі банку до погашення

12

220171

0

Інвестиції в асоційовані/асоційовані та дочірні2 компанії

13

0

0

Інвестиційна нерухомість

14

71280

72689

Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на
прибуток

927

1912

Відстрочений податковий актив

3653

1863

Гудвіл

15

0

0

Основні засоби та нематеріальні активи

16

99113

43691

Інші фінансові активи

17

50816

6598

Інші активи

18

16531

4077

Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи
групи вибуття

19

20379

123301

3813671

2960728

Усього активів
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Кошти банків

20

7565

153892

Кошти клієнтів

21

2542291

2306106

Боргові цінні папери, емітовані банком

22

559002

13883

Інші залучені кошти

23

3628

0

Зобов’язання щодо поточного податку на прибуток

0

0

Відстрочені податкові зобов’язання

0

0

Резерви за зобов’язаннями

24

383

0

Інші фінансові зобов'язання

25

44179

76004

Інші зобов'язання

26

13568

10514

Субординований борг

27

296973

55234

Зобов'язання групи вибуття

19

0

0

3467589

2615633

Усього зобов'язань
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
Статутний капітал

28

308000

220000

Емісійні різниці

28

11

11

Незареєстровані внески до статутного капіталу

0

79200

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

15124

23394

Резервні та інші фонди банку

5359

4902

17588

17588

0

0

Усього власного капіталу

346082

345095

Усього зобов'язань та власного капіталу

3813671

2960728

Резерви переоцінки

29

Неконтрольована частка3

Примітки

До складу коштiв в iнших банках включенi нарахованi процентнi доходи:
- станом на 31 грудня 2015 року у сумi: 619 тис. грн.
- станом на 31 грудня 2014 року у сумi: 202 тис. грн.
До складу кредитiв та заборгованостi клiєнтiв включенi нарахованi процентнi
доходи:
- станом на 31 грудня 2015 року у сумi: 77 431 тис. грн.
- станом на 31 грудня 2014 року у сумi: 37 348 тис. грн.
Станом на 31 грудня 2015 та 2014 рокiв Банк не проводив операцiї репо.
Станом на кiнець звiтного року загальна заборгованiсть за кредитами, що були
наданi 10 найбiльшим позичальникам Банку, становила 1 222 575 тис. грн., що
склало 44,59% вiд загального обсягу кредитiв, наданих клiєнтам (2014: 925 096
тис. грн., що склало 43,57% вiд загального обсягу кредитiв).
Протягом 2014 року Банк не списував безнадiйну заборгованiсть за рахунок
резерву. (Примiтка 8, Таблиця 8.3)
Протягом 2015 року Банк здiйснив продаж кредитного портфеля на суму 11
956 тис. грн., у тому числi 11 025 тис. грн. за тiлом, та 931 тис. грн. –
нарахованi вiдсотки.
У тому числi 8 685 тис. грн., з них 8 063 тис. грн. тiло кредиту та 622 тис. грн.
нарахованих вiдсоткiв було списано за рахунок резерву.
Протягом 2014 року Банк здiйснив продаж кредитного портфеля на суму 30
586 тис.грн., у тому числi сума заборгованостi за тiлом кредиту – 25 228 тис.
грн. та сума нарахованих вiдсоткiв – 5 358 тис.грн.
За 2015 рiк було погашено 2 722 тис.грн. списаної за рахунок спецiального
резерву суми безнадiйної заборгованостi.
За 2014 рiк було погашено 10 684 тис.грн. списаної за рахунок спецiального
резерву суми безнадiйної заборгованостi
Cправедлива вартiсть застави визначалася на момент укладання первiсного
договору застави та пiд час реструктуризацiї. В процесi визначення
справедливої вартостi застави застосовувались наступнi методи:
 нерухомiсть – використовувався порiвняльний пiдхiд та дохiдний;
 земельнi дiлянки – порiвняльний;
 обладнання – порiвняльний, рiдше витратно-порiвняльний(виходячи з
первiсної балансової вартостi);
 товари в оборотi – переважно по балансовiй вартостi та перевiряються

порiвняльно;
 автотранспортнi засоби – порiвняльний.
У звiтному роцi, Банк не отримував нефiнансовi активи шляхом набуття права
володiння заставою, яку вiн утримував як забезпечення (2014: отримав на
суму 146 768 тис. грн.).
Станом на 31 грудня 2015 року у групах активiв, утримуваних для продажу та
iнвестицiйної нерухомостi облiковуються активи, якi перейшли у власнiсть
Банку шляхом набуття права володiння заставою у минулих роках, загальною
вартiстю 70 164 тис. грн. (2014: 173 086 тис. грн.).
До складу цiнних паперiв в портфелi банку на продаж включенi нарахованi
процентнi доходи:
- станом на 31 грудня 2015 року у сумi: 528 тис. грн.
- станом на 31 грудня 2014 року у сумi: 9 815 тис. грн.
Станом на 31 грудня 2015 та 2014 рокiв у Банку вiдсутнi цiннi папери, якi
використовувались як застава (Примiтка 37) та цiннi папери, якi
використовувались для операцiй репо.
Станом на 31 грудня 2015 року у складi цiнних паперiв, наявних для продажу,
облiковуються ОВДП номiнальною вартiстю 24 001 тис. грн. (2014: ОВДП
номiнальною вартiстю 267 908 тис. грн. та облiгацiї ТОВ «Фiнансова компанiя
«Центр фiнансових рiшень» номiнальною вартiстю 49 962 тис. грн.).
До складу цiнних паперiв в портфелi банку до погашення включенi нарахованi
процентнi доходи:
- станом на 31 грудня 2015 року у сумi: 171 тис. грн.
Станом на 31 грудня 2015 року в портфелi Банку до погашення вiдсутнi цiннi
папери, якi використовувались як застава. Цiннi папери, якi
використовувались для операцiй репо, вiдсутнi.
Станом на 31 грудня 2015 року у складi цiнних паперiв у портфелi Банку до
погашення, облiковуються Депозитнi сертифiкати НБУ номiнальною вартiстю
220 000 тис. грн.
В зв’язку iз тим, що станом на 31.12.2014 року в Банку був вiдсутнiй портфель
цiнних паперiв до погашення, аналiз кредитної якостi боргових цiнних паперiв
у портфелi банку до погашення за попереднiй перiод не проводиться.
Банк не формував резервiв пiд операцiї з цiнними паперами в портфелi до
погашення станом на 31.12.2015.
Станом на 31 грудня 2015 року до категорiї Iнвестицiйна нерухомiсть не
вiдбувалось введення об’єктiв. Справедлива вартiсть майна станом на 31
грудня 2015 року суттєво не вiдрiзняється вiд балансової вартостi, що
пiдтверджено звiтом про незалежну оцiнку ТОВ «Вектор оцiнки» (сертифiкат
суб’єкта оцiночної дiяльностi №15383/13 вiд 18.10.2013р), тому Банк не
визнавав зменшення корисностi. На протязi 2015 року припинено визнання
об`єктiв iнвестицiйної нерухомостi вартiстю 256 тис. грн. внаслiдок
переведення до категорiї будiвель займаних власником.
У 2014 року до категорiї Iнвестицiйна нерухомiсть введенi об`єкти нерухомого
майна вартiстю 44 948 тис. грн. та земельна дiлянка загальною вартiстю 9 052
тис. грн. розташованi за адресою: м. Київ, вул. Рогнiдинська, 4. Справедлива
вартiсть майна дорiвнює балансовiй вартостi, що пiдтверджено звiтом про
незалежну оцiнку ТОВ «АКО ЕКСПЕРТ» (сертифiкат суб’єкта оцiночної
дiяльностi №16646/14 вiд 04.07.2014р., лiцензiя на проведення земле
оцiночних робiт серiя АГ №579041 вiд 22.09.2011 р.). На протязi 2014 року
припинено визнання об`єктiв iнвестицiйної нерухомостi вартiстю 45 823 тис.
грн. внаслiдок передачi в фiнансовий лiзинг та продажу нерухомостi.
Дохiд вiд оренди iнвестицiйної нерухомостi за 2015 та 2014 роки склав 7 100
тис. грн. та 4 631 тис. грн. вiдповiдно.

Станом на 31.12.2015 року та на 31.12.2014 року майбутнi мiнiмальнi суми
орендних платежiв за невiдмовною операцiйною орендою у випадку, коли
Банк є орендодавцем, вiдстунi, всi договори передбачають право
односторонньої вiдмови з дотриманням обумовленої процедури.
Нерухомiсть, утримувана за угодою про операцiйну оренду не класифiкується,
як iнвестицiйна нерухомiсть.
Протягом 2015 року та 2014 року АТ «ТАСКОМБАНК» не отримував
iнвестицiйну нерухомiсть на умовах фiнансової оренди.
Операцiйнi витрати, пов’язанi з iнвестицiйною нерухомiстю, якi були понесенi
Банком протягом рокiв, якi закiнчилися 31 грудня 2015 та 2014 рокiв, в
основному включали витрати на основнi комунальнi послуги.
1. Вартiсть основних засобiв, стосовно яких є передбаченi законодавством
обмеження володiння, користування та розпорядження - вiдсутнi;
2. Вартiсть оформлених у заставу основних засобiв та нематерiальних активiввiдсутнi
3. Залишкова вартiсть основних засобiв, що тимчасово не використовуються
(консервацiя, реконструкцiя тощо) – вiдсутнi. Залишкова вартiсть основних
засобiв, що були переведенi до категорiї активiв групи вибуття – вiдсутнi.
4. Первiсна вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв складає: за
2015р.- 12 496 тис. грн., за 2014р.- 8 373 тис. грн.
5. Вартiсть нематерiальних активiв, щодо яких є обмеження права власностi ‒
вiдсутнi ;
6. Вартiсть створених нематерiальних активiв – вiдсутнi;
Станом на 31.12.2015 року вiдхилення справедливої вартостi нерухомого
майна, визначеного у вiдповiдностi з Мiжнародними стандартами оцiнки та
МСФЗ згiдно звiту ТОВ «Вектор оцiнки» (сертифiкат суб’єкта оцiночної
дiяльностi №15383/13 вiд 18.10.2013р) вiд балансової вартостi не є суттєвим
(менше 10%). Банк не визнавав в звiтностi зменшення корисностi обєктiв.
В статтi «Грошовi кошти з обмеженим правом використання» станом на 31
грудня 2015 та 2014 рокiв вiдображенi кошти грошового покриття, розмiщенi
на рахунку 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.
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.
Вартiсть активiв, утримуваних для продажу, станом на 31 грудня 2015 року
дорiвнює 20 379 тис. грн., станом на 31 грудня 2014 року - 123 301 тис. грн.
Станом на 31.12.2015 року вiдхилення справедливої вартостi активiв,
утримуваних для продажу, згiдно звiту ТОВ «Вектор оцiнки» (сертифiкат
суб’єкта оцiночної дiяльностi №15383/13 вiд 18.10.2013р) вiд балансової
вартостi не є суттєвим (менше 10%). Банк не визнавав у звiтностi зменшення
корисностi обєктiв.
Протягом 2015 року було реалiзовано майно за справедливою вартiстю —110

457 тис. грн., яке набуте Банком за правами володiння заставою у 2013-2014
роках (2014: 11 600 тис. грн.).
До складу коштiв банкiв включенi нарахованi процентнi доходи:
- станом на 31 грудня 2015 року у сумi: 0 тис. грн.
- станом на 31 грудня 2015 року у сумi: 0 тис. грн.
Протягом звiтного року у Банку вiдсутнi ОВДП якi надано як забезпечення
своїх зобов'язань за отриманими кредитами.
До складу коштiв клiєнтiв включенi нарахованi процентнi доходи:
- станом на 31 грудня 2015 року у сумi: 27 669 тис. грн.
- станом на 31 грудня 2014 року у сумi: 16 634 тис. грн.
Станом на кiнець звiтного року загальний обсяг коштiв, що був залучений вiд
10 найбiльших клiєнтiв Банку, становив 997 282 тис. грн., що склало 39% вiд
загального обсягу коштiв клiєнтiв, залучених Банком (2014: 1 191 987 тис.
грн., що що склало 52% вiд загального обсягу коштiв клiєнтiв).
Станом на 31 грудня 2015 та 2014 рокiв кошти клiєнтiв у сумi 358 205 тис. грн.
та 249 182 тис. грн., вiдповiдно, утримувались як забезпечення зобов’язань за
наданими кредитами, гарантiями, авалями та акредитивами.
Протягом 2015 року Банк отримав кредит вiд нерезидента АКВЕРI ЛIМIТЕД
згiдно договору позики №3 вiд 26.10.2015р. на суму 150 тис. доларiв США пiд
9 % рiчних.
Резерв пiд зобов’язання сформовано за гарантiями, наданими клiєнтам, якi
станом на 31 грудня 2015 та 2014 рокiв не потребують виконання.
Затверджено до випуску та підписано
29.04.2016
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Керівник

Дубєй В.В.
(підпис, ініціали, прізвище)

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

Головний бухгалтер

Кирилюк Я.М.
(підпис, ініціали, прізвище)

Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід
(Звіт про фінансові результати)
за 2015 рік
Найменування статті

Примітки

Звітний рік

Попередній рік

1

2

3

4

Процентні доходи

31

514761

414517

Процентні витрати

31

-344212

-260653

51310

61974

Чистий процентний дохід/(Чисті процентні
витрати)
Комісійні доходи

32

52509

34978

Комісійні витрати

32

-18956

-11144

0

0

0

0

27849

-271

569

387

Результат від операцій з іноземною валютою

21710

16012

Результат від переоцінки іноземної валюти

57280

35987

0

0

9, 10

-7087

-1776

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

20, 21, 23

1742

0

Відрахування до резерву під знецінення кредитів та
коштів в інших банках

9, 10

0

0

Відрахування до резерву під знецінення дебіторської
заборгованості та інших фінансових активів

17, 18

-1322

83

Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж

11

0

0

Знецінення цінних паперів у портфелі банку до
погашення

12

0

0

Відрахування до резервів за зобов'язаннями

24

-383

3

Інші операційні доходи

33

28096

18900

Адміністративні та інші операційні витрати

34

-210919

-141180

Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній

13

0

0

2398

13953

-1411

-4570

987

9383

Результат від операцій з цінними паперами в
торговому портфелі банку
Результат від операцій з хеджування справедливої
вартості

43

Результат від переоцінки інших фінансових
інструментів, що обліковуються за справедливою
вартістю з визнанням результату переоцінки через
прибутки або збитки
Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку
на продаж

11

Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної
нерухомості
Доходи/(витрати), які виникають під час первісного
визнання фінансових активів за процентною ставкою,
вищою або нижчою, ніж ринкова

Прибуток/(збиток) до оподаткування
Витрати на податок на прибуток
Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває

35

Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування

19

0

0

987

9383

Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж

0

-660

Переоцінка основних засобів та нематеріальних
активів

0

0

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

0

-660

987

8723

власникам банку

0

0

неконтрольованій частці

0

0

власникам банку

0

0

неконтрольованій частці

0

0

чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію

0.22

2.13

скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну
просту акцію

0.22

2.13

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

0.22

2.13

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

0.22

2.13

Прибуток/(збиток) за рік
ІНШІЙ СУКУПНИЙ ДОХІД:

Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним
доходом

29

Інший сукупний дохід після оподаткування за рік
Усього сукупного доходу за рік

Прибуток (збиток), що належить:

Усього сукупного доходу, що належить:

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

Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої діяльності:

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

Примітки

36

36

36

Визнання доходiв та витрат
Облiк доходiв i витрат у Банку базується на принципах нарахування,
вiдповiдностi та обачностi.

Доходи - це збiльшення економiчних вигiд протягом облiкового перiоду у
виглядi надходження чи збiльшення корисностi активiв або зменшення
зобов'язань, результатом чого є збiльшення капiталу, за винятком його
збiльшення, пов'язаного з внесками акцiонерiв. Витрати - це зменшення
економiчних вигiд протягом облiкового перiоду у виглядi вибуття чи
амортизацiї активiв або виникнення зобов'язань, що призводить до зменшення
власного капiталу i не є розподiленням мiж акцiонерами.
Доходи i витрати визнаються за кожним видом дiяльностi Банку: операцiйної,
iнвестицiйної, фiнансової. Доходи визнаються, якщо iснує висока вiрогiднiсть
того, що Банк отримає економiчнi вигоди, а доходи можуть бути достовiрно
визначенi. Для визнання доходiв у фiнансовiй звiтностi необхiдне дотримання
наступних критерiїв:
Процентнi та аналогiчнi доходи та витрати Для всiх фiнансових iнструментiв,
визначених за амортизованою вартiстю, а також для фiнансових iнструментiв,
по яких нараховуються проценти, класифiкованих як торговi чи наявнi для
продажу, процентнi доходи чи витрати вiдображаються за ефективною
процентною ставкою, що є ставкою, яка точно дисконтує очiкуванi майбутнi
виплати та надходження грошових коштiв протягом очiкуваного строку
служби фiнансового iнструмента чи бiльш короткого перiоду, там, де це є
застосовним, до чистої балансової вартостi фiнансового активу чи фiнансового
зобов’язання. При обчисленнi враховуються всi договiрнi умови за
фiнансовим iнструментом (наприклад, право на дострокове погашення) та всi
винагороди чи додатковi витрати, що безпосередньо пов’язанi з фiнансовим
iнструментом та є невiд’ємною частиною ефективної процентної ставки, але
не враховуються майбутнi збитки за кредитами. Балансова вартiсть
фiнансового активу чи фiнансового зобов’язання коригується в разi перегляду
Банком своєї оцiнки платежiв або надходжень. При зменшеннi вiдображеної у
фiнансовiй звiтностi вартостi фiнансового активу чи групи аналогiчних
фiнансових активiв унаслiдок зменшення корисностi, процентнi доходи
продовжують визнаватися з використанням первiсної процентної ставки на
основi нової балансової вартостi. Банк не застосовує ефективну ставку
вiдсотка, i, вiдповiдно, визнає доходи за прямолiнiйним методом нарахування:
за фiнансовими iнструментами, за якими неможливо достовiрно визначити
майбутнi грошовi потоки (наприклад, гарантiї, акредитиви, кредитнi/депозитнi
лiнiї);за факторингом (за яким не визначенi конкретнi дати погашення та якщо
вiн працює, як кредитна лiнiя); кредитами овердрафт /вiдновлювальними
кредитними лiнiями; за мiжбанкiвськими кредитами та депозитами овернайт;
за лiмiтами кредитування; вкладами (депозитами) на вимогу..
Комiсiйнi доходи Банк отримує комiсiйнi доходи вiд рiзних видiв послуг, що
надаються клiєнтам.
Комiсiї за наданими (отриманими) послугами залежно вiд мети їх оцiнки та
основи облiку пов'язаного з ними фiнансового iнструменту подiляються на:
а) комiсiї, що є невiд'ємною частиною доходу (витрат) фiнансового
iнструменту. Цi комiсiї визнаються в складi первiсної вартостi фiнансового
iнструменту i впливають на визначення сум дисконту та премiї за цим
фiнансовим iнструментом.
б) комiсiї, що отримуються (сплачуються) пiд час надання послуг, визнаються
доходами(витратами).
в) комiсiї, що отримуються (сплачуються) пiсля виконання певних дiй,
визнаються як дохiд (витрати) пiсля завершення певної операцiї.
Затверджено до випуску та підписано
29.04.2016
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Керівник

Дубєй В.В.

(підпис, ініціали, прізвище)
Герасимчук I.Л.
(прізвище виконавця, номер телефону)

Головний бухгалтер

Кирилюк Я.М.
(підпис, ініціали, прізвище)

Звіт про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал)
за 2015 рік
Належить власникам банку
Усього
резервні,
Найменування
Неконтрольована
Примітки статутний емісійні інші фонди нерозподілений
власного
статті
частка
усього
капіталу
капітал різниці та резерви
прибуток
переоцінки
1

2

3

4

5

6

7

8

9

220000

11

21621

94740

0

0

336372

0

0

0

0

0

0

0

220000

11

21621

94740

0

0

336372

0

0

-660

9383

0

0

8723

номінальна
вартість

0

0

0

0

0

0

0

емісійний дохід

0

0

0

0

0

0

0

Залишок на
кінець періоду,
що передує
попередньому
періоду (до
перерахунку)
Вплив змін
облікової
політики,
виправлення
помилок та
вплив переходу
на нові та/або
переглянуті
стандарти і
тлумачення

5

Скоригований
залишок на
початок
попереднього
періоду
Усього
сукупного
доходу

29

Емісія акцій:

28

Власні акції,
що викуплені в
акціонерів:
купівля

28

0

0

0

0

0

0

0

продаж

28

0

0

0

0

0

0

0

анулювання

28

0

0

0

0

0

0

0

Об'єднання
компаній

48

0

0

0

0

0

0

0

Дивіденди

37

0

0

0

0

0

0

0

220000

11

22490

23394

0

0

345095

0

0

0

987

0

0

987

Залишок на
кінець
попереднього
періоду
Усього
сукупного

29

доходу
Емісія акцій:

28

номінальна
вартість

0

0

0

0

0

0

0

емісійний дохід

0

0

0

0

0

0

0

Власні акції,
що викуплені в
акціонерів:
купівля

28

0

0

0

0

0

0

0

продаж

28

0

0

0

0

0

0

0

анулювання

28

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

308000

11

22947

15124

0

0

346082

Об'єднання
компаній
Дивіденди
Залишок на
кінець звітного
періоду

Примітки

37

Звiт про змiни у власному капiталi за 2015 рiк
тис.грн.
Найменування статтi При-мiтки Усього власного капiталу
Статутний капiтал Емiсiйнi рiзницi Незареєс–трованi внески до статутного
капiталу Резервнi та Iншi фонди Резерви переоцiнки Нерозпо-дiлений
прибуток
123456789
Залишок на кiнець перiоду, що передує попередньому перiоду 220 000 11 - 3
373 18 248 94 740 336 372
Усього сукупного доходу - - - - (660) 9 383 8 723
Прибуток за рiк - - - - - 9 383 9 383
Iнший сукупний дохiд - - - - (660) - (660)
Розподiл прибутку до резервних та iнших фондiв - - - 1 529 - (1 529) Збiльшення статутного капiталу 24 - - 79 200 - - (79 200) Залишок на кiнець попереднього перiоду 220 000 11 79 200 4 902 17 588 23 394
345 095
Усього скупного доходу - - - - - 987 987
Прибуток за рiк - - - - - 987 987
Iнший сукупний дохiд - - - - - - Розподiл прибутку до резервних та iнших фондiв - - - 457 - (457) Збiльшення статутного капiталу 24 88 000 - (79 200) - - (8 800) Залишок на кiнець звiтного перiоду 308 000 11 - 5 359 17 588 15 124 346 082
Станом на 31 грудня 2015 кiлькiсть випущених i сплачених акцiй становить 4
400 000 штук.
Номiнальна вартiсть однiєї акцiї складає 70(сiмдесят) гривень.
Акцiї на пред'явника та привiлейованi акцiї Банком не випускались.
Банк випускає простi iменнi акцiї. Вiдповiдно до Статуту Банку cтатутний
капiтал подiлено на 4 400 000 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 70
гривень кожна, якi розподiляються мiж акцiонерами.
Акцiонери Банку мають право:
 брати участь в управлiннi справами Банку в порядку, визначеному в цьому
Статутi та внутрiшнiх положеннях Банку;

 брати участь у розподiлi прибутку Банку та одержувати його частку
(дивiденди). Право отримувати частку прибутку (дивiденди) пропорцiйно
кiлькостi належних їм акцiй мають особи, якi є акцiонерами на початок строку
виплати дивiдендiв;
 отримувати повну та достовiрну iнформацiю про дiяльнiсть Банку;
 розпоряджатися акцiями, що їм належать, у порядку, визначеному чинним
законодавством України;
 переважне право на придбання додатково випущених Банком акцiй в
кiлькостi, пропорцiйнiй частцi акцiонера у статутному капiталi Банку у
випадку приватного розмiщення акцiй Банку;
 вносити пропозицiї щодо питань, включених до порядку денного Загальних
зборiв акцiонерiв Банку;
 у разi лiквiдацiї Банку отримати частину вартостi його майна, пропорцiйну
кiлькостi належних їм акцiй.
У 2015 роцi вiдбулось збiльшення статутного капiталу до розмiру 308 000 тис.
грн. за рахунок нерозподiленого прибутку, через що номiнальна вартiсть
кожної з 4 400 000 акцiй зросла до 70,00 грн. Кiлькiсть акцiй при цьому не
змiнилася (Примiтка 42 Подiї пiсля дати балансу).
Акцiї, призначенi для випуску за умовами опцiонiв i контрактiв з продажу
Банком не розмiщувались.
В рядку Переоцiнка цiнних паперiв у портфелi банку на продаж зазначенi
суми переоцiнки цiнних паперiв у портфелi Банку на продаж, де враховуються
результати переоцiнки до справедливої вартостi цiнних паперiв, що
облiковуються у портфелi Банку на продаж до часу їх реалiзацiї.Залишок на
кiнець 2015 та 2014 рокiв включає тiльки резерв переоцiнки основних засобiв.
Мета Банку при управлiннi капiталом полягає у забезпеченнi дотримання
вимог до капiталу, встановлених Нацiональним банком України та
спроможностi Банку функцiонувати як безперервно дiюче пiдприємство.
Полiтика Банку передбачає пiдтримку рiвня капiталу з метою забезпечення
належної довiри з боку кредиторiв та iнших учасникiв ринку, а також розвитку
бiзнесу в майбутньому. При цьому враховується i вплив рiвня капiталу на
прибутки акцiонерiв, у зв’язку з чим Банк визнає необхiднiсть балансу мiж
пiдвищенням прибутковостi, що є можливим в результатi пiдвищення
спiввiдношення запозиченого та власного капiталу, i перевагами та
стабiльнiстю, якi забезпечуються за рахунок стiйкостi позицiї капiталу.
Згiдно з iснуючими вимогами до рiвня капiталу, встановленими НБУ, банки
повиннi пiдтримувати показник спiввiдношення капiталу та активiв, зважених
на ризик (“норматив адекватностi капiталу" - за українськими нормативними
вимогами), вище певного встановленого мiнiмального показника. Банк вважає,
що вiн має достатнiй капiтал для фiнансування планового розширення свого
бiзнесу.
Для пiдтримання рiвня регулятивного капiталу Банку в 2015 роцi спрямовано
на збiльшення статутного капiталу прибуткiв минулих рокiв в сумi 88 000 тис.
грн.
Банк вiдповiдає нормативним вимогам щодо показника адекватностi капiталу.
Протягом звiтного перiоду вiдсутнi порушення нормативу адекватностi
капiталу та станом на кiнець дня 31 грудня 2015 р. його значення становить
19,02% при нормативному значеннi не менше 10%. Показник на кiнець 2014р.
13,75%.
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Звіт про рух грошових коштів за прямим методом за 2015 рік
Назва статті

Примітки

Звітний рік

Попередній рік

1

2

3

4

Процентні доходи, що отримані

485718

403094

Процентні витрати, що сплачені

-326880

-261714

Комісійні доходи, що отримані

51994

35011

Комісійні витрати, що сплачені

-18956

-11144

0

0

Результат операцій з фінансовими похідними
інструментами

27849

-271

Результат операцій з іноземною валютою

21710

16012

Інші отримані операційні доходи

32147

19379

Витрати на утримання персоналу, сплачені

-86465

-57256

Адміністративні та інші операційні витрати, сплачені

-112192

-82188

Податок на прибуток, сплачений

-2217

-9840

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

72708

51083

Зміни в операційних активах та зобов'язаннях

0

0

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

0

32875

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

2233

359

Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках

-85627

-6730

Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та
заборгованості клієнтів

-714299

-78934

Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових
активів

-44367

15118

Чисте (збільшення)/зменшення інших активів

89708

-89695

Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків

-146328

98838

Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів

227008

274268

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

540635

-166502

383

-3

-32984

62719

-90930

193396

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:

Результат операцій з торговими цінними паперами

Чисте збільшення/(зменшення) резервів за
зобов'язаннями
Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових
зобов'язань
Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані)
від операційної діяльності

9, 17

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:
Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж

9, 17

0

0

Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі
банку на продаж

9, 17

293261

-145745

Придбання цінних паперів у портфелі банку до
погашення

10

-220000

0

Надходження від погашення цінних паперів у портфелі
банку до погашення

10

0

0

Придбання дочірніх компаній за мінусом отриманих
грошових коштів

44

0

0

Надходження від реалізації дочірньої компанії за
мінусом сплачених грошових коштів

17

0

0

Придбання асоційованих компаній

11

0

0

11, 17

0

0

12

671

-7225

12, 17

0

0

14

-73563

12567

14, 17

0

0

14

-146

-517

14, 17

0

0

0

0

223

-140920

Надходження від реалізації асоційованих компаній
Придбання інвестиційної нерухомості
Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості
Придбання основних засобів
Надходження від реалізації основних засобів
Придбання нематеріальних активів
Надходження від вибуття нематеріальних активів
Дивіденди, що отримані
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані)
від інвестиційної діяльності
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:
Емісія простих акцій

26

0

0

Емісія привілейованих акцій

26

0

0

26, 27

0

0

Викуп власних акцій

26

0

0

Продаж власних акцій

26

0

0

Отримання субординованого боргу

25

240007

0

Погашення субординованого боргу

25

0

0

Отримання інших залучених коштів

21

0

0

Повернення інших залучених коштів

21

0

0

Додаткові внески в дочірню компанію

44

0

0

Надходження від продажу частки участі без втрати
контролю

17

0

0

Дивіденди, що виплачені

35

0

0

26, 27

0

0

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

240007

0

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

57279

35987

Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх
еквівалентів

206579

88463

Інші внески акціонерів, крім емісії акцій

Інші виплати акціонерам, крім дивідендів

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок
періоду
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду

Примітки

6

232603

144140

439182

232603

До складу грошових коштiв та їх еквiвалентiв на кiнець 2015 року включенi
нарахованi процентнi доходи в сумi 83 тис. грн. та резерв пiд знецiнення
коштiв на кореспондентському рахунку в сумi 71 тис. грн.
До складу грошових коштiв та їх еквiвалентiв на кiнець 2014 року включенi
нарахованi процентнi доходи в сумi 44 тис. грн. та резерв пiд знецiнення
коштiв на кореспондентському рахунку в сумi 30 тис. грн.
Станом на 31 грудня 2015 та 2014 рокiв грошовi еквiваленти, що фактично
були забезпеченi цiнними паперами, придбаними за договорами репо,
вiдсутнi.
Станом на 31 грудня 2015 та 2014 рокiв iнвестицiйнi операцiї, якi не
потребували використання грошових коштiв та їх еквiвалентiв, вiдсутнi.
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Звіт про рух грошових коштів за непрямим методом
за 2015 рік
Назва статті

Примітки

Звітний рік

Попередній рік

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 торговими цінними паперами

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

0

0

Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних
паперів

0

0

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

0

0

Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках

0

0

Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та
заборгованості клієнтів

0

0

Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових
активів

0

0

Чисте (збільшення)/зменшення інших активів

0

0

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

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

Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових
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

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:
Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж

9, 17

0

0

Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі
банку на продаж

9, 17

0

0

Придбання цінних паперів у портфелі банку до
погашення

10

0

0

Надходження від погашення цінних паперів у портфелі
банку до погашення

10

0

0

Придбання дочірніх компаній за мінусом отриманих
грошових коштів

44

0

0

Надходження від реалізації дочірньої компанії за
мінусом сплачених грошових коштів

17

0

0

Придбання асоційованих компаній

11

0

0

11, 17

0

0

12

0

0

12, 17

0

0

14

0

0

14, 17

0

0

14

0

0

14, 17

0

0

Дивіденди, що отримані

0

0

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

0

0

Надходження від реалізації асоційованих компаній
Придбання інвестиційної нерухомості
Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості
Придбання основних засобів
Надходження від реалізації основних засобів
Придбання нематеріальних активів
Надходження від вибуття нематеріальних активів

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:
Емісія простих акцій

26

0

0

Емісія привілейованих акцій

26

0

0

26, 27

0

0

Викуп власних акцій

26

0

0

Продаж власних акцій

26

0

0

Отримання субординованого боргу

25

0

0

Погашення субординованого боргу

25

0

0

Отримання інших залучених коштів

21

0

0

Повернення інших залучених коштів

21

0

0

Додаткові внески в дочірню компанію

44

0

0

Надходження від продажу частки участі без втрати
контролю

17

0

0

Інші внески акціонерів, крім емісії акцій

Дивіденди, що виплачені

35

0

0

26, 27

0

0

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

0

0

Вплив змін офіційного валютного курсу 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

0

0

Інші виплати акціонерам, крім дивідендів

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду

Примітки

6

Нема даних

Затверджено до випуску та підписано
29.04.2016

року

Керівник

Дубєй В.В.
(підпис, ініціали, прізвище)

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

Головний бухгалтер

Кирилюк Я.М.
(підпис, ініціали, прізвище)

