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Вступ 

      Придбання цінних паперів емітента пов’язане з ризиками, описаними у квартальній інформації  
       
      Особливої інформації протягом звітного періоду не виникало  

  



Розділ I. Основні відомості про емітента 

      1.1. Публiчне акцiонерне товариство комерцiйний банк "ПРАВЕКС-БАНК", скорочене найменування ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК", 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 14360920  
       
      1.2. Дата проведення реєстрації Національним банком України - 29 грудня 1992 року; дата проведення держреєстрації - 27 жовтня 2004 
року, місце проведення держреєстрації - Печерська районна у місті Києві державна адміністрація, місцезнаходження - 01021, м.Київ, 
Кловський узвiз, 9/2, засоби зв'язку - тел. (044) 201-16-61, факс (044) 201-17-80, адреса електронної пошти - bank@pravex.kiev.ua, веб-
сторінка, на якій доступна інформація про емітента чи його цінні папери - www.pravex.ua  
       
      Місцезнаходження, засоби зв'язку, адресу електронної пошти та веб-сторінки спеціального підрозділу емітента по роботі з акціонерами.  
      Відділ Спостережної Ради Банку ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК", 01021, м.Київ, Кловський узвіз, 9/2, тел./факс: (044) 201 16 05, 201 16 06, 
supervisoryboardoffice@pravex.ua  
       
      Місцезнаходження, засоби зв'язку, адресу електронної пошти та веб-сторінки спеціального підрозділу емітента по роботі з інвесторами.  
      Відділ інвестиційного банкінгу Департаменту казначейства та інвестиційного банкінгу ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК", 01021, м.Київ, Кловський 
узвіз, 9/2, тел./факс: (044) 521 02 67, http://www.pravex.ua/rus/services/invest  
       
      1.3. Строк існування емітента з дати його державної реєстрації - 22 роки 3 місяці, емітента створено на невизначений строк  
      1.4. Зазначені операції не здійснювалися протягом звітного періоду 
      1.5. Структурних змін, які відбулись протягом звітного періоду в органах емітента, організаційній структурі емітента, основних структурних 
підрозділах емітента та їх функціональному призначенні, не відбулося.  
       
      Організаційна структура Банку станом на 31.03.2013р. складалась з таких підрозділів 1-го рівня:  

       - відділ Спостережної Ради;  

       - департамент внутрішнього аудиту;  

       - юридичний департамент;  

       - відділ комплаєнс;  

       - відділ генерального секретаріату;  

       - департамент із запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і внутрішньої безпеки;  

       - департамент управління персоналом;  

       - департамент управління організаційними змінами;  

       - відділ корпоративного іміджу та зв`язків з громадськістю;  

       - відділ аналізу відгуків клієнтів;  

       - головне управління бізнесу;  

       - головне фінансове управління;  



       - головне управління ризик-менеджменту;  

       - головне операційне управління.  
       
      1.6. Емітент не має дочірніх підприємств, протягом звітного періоду нових дочірніх підприємств емітентом не створювалося та не 
набувалося підприємством протягом звітного періоду статусу залежного від емітента  
      Підприємства, які по відношенню до емітента є дочірніми, та були ліквідовані протягом звітного періоду або перебувають в процесі 
ліквідації протягом звітного періоду або якщо підприємство, яке по відношенню до емітента було залежним, протягом звітного періоду 
втратило статус залежності, відсутні  
      1.7.  
      Розмір зареєстрованого та сплаченого статутного капіталу емітента склав 941 920 000 (дев'ятсот сорок один мільйон дев'ятсот двадцять 
тисяч гривень) 00 копійок та розмір власного капіталу склав 417 480 (чотириста сімнадцять мільйонів чотириста вісімдесят тисяч) гривень на 
початок звітного періоду .  
      Розмір зареєстрованого та сплаченого статутного капіталу емітента склав 941 920 000 (дев'ятсот сорок один мільйон дев'ятсот двадцять 
тисяч гривень) 00 копійок та розмір власного капіталу склав 1 014 851 (один мільярд чотирнадцять мільйонів вісімсот п'ятдесят одна тисяча) 
гривень на кінець звітного періоду  
       
      Протягом звітного періоду змін розміру або структури статутного та власного капіталу не відбулося  
       
      1.8. Протягом звітного періоду емітент не став учасником об'єднань підприємств (асоціацій, корпорацій, концернів, консорціумів, інших 
об'єднань підприємств) чи груп суб'єктів господарювання (фінансово-промислових груп, холдингових компаній тощо) та не припиняв участі в 
них  
      1.9.  
      Інформація щодо чергових зборів Акціонера:  
       
      - дата зборів - "21" березня 2013 року;  
       
      - вид зборів - чергові;  
       
      - кворум загальних зборів - наявність кворуму;  
       
      - питання порядку денного зборів:  
      1. затвердження річного звіту ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК» за 2012 рік (включаючи розгляд звітів Спостережної Ради, Правління та 
Ревізійної комісії ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК», затвердження звіту зовнішнього аудитора та визначення порядку розподілу прибутку чи 
покриття збитків);  
      2. збільшення розміру Статутного капіталу Банку шляхом приватного розміщення додаткових простих іменних акцій існуючої номінальної 
вартості за рахунок додаткових внесків;  



      3. приватне розміщення акцій;  
      4. визначення уповноваженого органу Банку, якому надаються повноваження щодо:  
      - затвердження результатів приватного розміщення акцій;  
      - прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;  
      - повернення внесків, унесених в оплату за акції, у разі не затвердження у встановлені законодавством строки результатів приватного 
розміщення акцій органом Банку, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі невнесення (незатвердження) у встановлені 
законодавством строки змін до Cтатуту, пов'язаних із збільшенням статутного капіталу Банку з урахуванням результатів розміщення акцій, 
або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;  
      5. визначення уповноваженої особи Банку, якій надаються повноваження щодо проведення дій щодо забезпечення приватного 
розміщення акцій  
       
      - результати розгляду кожного питання порядку денного із зазначенням кількості голосів «за», «проти» і «утримались»:  
      1. затверджено річний звіту ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК» за 2012 рік ( при цьому розглянуто звіти Спостережної Ради, Правління та 
Ревізійної комісії ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК», затверджено звіт зовнішнього аудитора та визначено порядок розподілу прибутку чи покриття 
збитків);  
      2. прийнято рішення збільшити розмір Статутного капіталу Банку шляхом приватного розміщення додаткових простих іменних акцій 
існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків;  
      3. затверджено приватне розміщення акцій;  
      4. Правління ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК" визначено уповноваженим органом Банку, якому надаються повноваження щодо:  
      - затвердження результатів приватного розміщення акцій;  
      - прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;  
      - повернення внесків, унесених в оплату за акції, у разі не затвердження у встановлені законодавством строки результатів приватного 
розміщення акцій органом Банку, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі невнесення (незатвердження) у встановлені 
законодавством строки змін до Cтатуту, пов'язаних із збільшенням статутного капіталу Банку з урахуванням результатів розміщення акцій, 
або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;  
      5. виконуючого обов'язки Голови Правління Банку Кириченка Тараса Олексійовича визначено уповноваженою особою Банку, якій 
надаються повноваження щодо проведення дій щодо забезпечення приватного розміщення акцій  
       
      Усі рішення з питань порядку денного зборів Акціонера були прийняті Інтеза Санпаоло С.п.А., юридичною особою, створеною та 
існуючою за законодавством Італії, яка є єдиним акціонером - власником 100 % акцій ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК", в особі Педрацці Сільвіо, що 
діє на підставі Довіреності від "18" березня 2013 року.  
       

  



Розділ II. Фактори ризику 

      2.1.  
      Кредитний ризик  
      Кредитний ризик – ризик неповернення або повернення не в термін наданого кредиту та нарахованих процентів. Управління 
здійснюється шляхом прийняття управлінських рішень, спрямованих на досягнення мети отримання максимально можливих прибутків при 
мінімальному ризику збитків на основі проведення кількісного та якісного аналізу кредитного портфеля кожного бізнесу. Постійний 
моніторинг кредитного портфелю на етапі супроводження кредитних проектів здійснюється шляхом забезпечення належного контролю 
своєчасності сплати процентів і погашення основної суми боргу, аналіз фінансового стану позичальників та цільового використання 
кредитних коштів.  
      Метою діяльності Банку у сфері управління кредитними ризиками є створення методології кредитної роботи, максимально сприятливої 
для клієнтів, що забезпечує Банку високий рівень якості кредитного портфеля.  
      Основні напрямки, що застосовуються в роботі Банку в сфері управління кредитним ризиком:  
      - вдосконалення діючих стандартів кредитування;  
      - моніторинг та контроль кредитних ризиків з метою виявлення потенційних проблем з поверненням кредитів та прийняття адекватних 
рішень;  
      - оцінка кредитоспроможності за напрямками: контрагент, галузь, конкуренти тощо;  
      - розмежування повноважень щодо прийняття кредитного рішення в залежності від розміру кредиту та величини потенційного ризику;  
      - наявність у структурі Банку підрозділу ризик-менеджменту, підрозділу по роботі з проблемними кредитами та служби безпеки; - 
диверсифікація кредитного портфелю – розміщення коштів у значної кількості контрагентів по можливості у різних сферах діяльності з метою 
унеможливлення одночасного дефолту значної кількості контрагентів, вкладення коштів у різні активи замість концентрації вкладень лише в 
одному або в кількох з можливих інструментів;  
      - встановлення лімітів розміщення коштів у одного контрагента (ліміт концентрації) в залежності від його фінансового стану і обсягу 
діяльності для обмеження втрат у випадку дефолту конкретного контрагента;  
      - кредитування під ліквідну заставу, що дозволяє значно зменшити обсяги кредитного ризику, оцінка застави незалежною оціночною 
компанією, моніторинг та переоцінка заставного майна, перевірка заставного майна в Державному реєстрі обтяження рухомого майна;  
      - створення альтернативних грошових потоків у вигляді додаткового забезпечення, поручительств, гарантій, страховок, резервів під 
кредитні ризики.  
      Для зниження кредитного ризику використовується система видів та умов здійснення кредитних операцій щодо термінів, позичальників, 
забезпечення, процентних ставок та способів (методів) їх нарахування, лімітування, диверсифікація кредитного портфеля, створення 
резервів, моніторинг та контроль ризиків.  
      Моніторинг індивідуальних кредитних ризиків щодо позичальника - юридичної особи передбачає попередню оцінку кредитоспроможності, 
аналіз фінансового стану, оцінку внутрішнього та зовнішнього середовища, аналіз позиції на ринку, прогноз грошових потоків, оцінку 
надійності та кредитної історії, а також оцінку ліквідності забезпечення кредитної операції. Банком проводиться оцінка всіх факторів, що 
впливають на виникнення ризику, на підставі якісних та кількісних показників згідно з відповідними внутрішньобанківськими методиками 
оцінки кредитного ризику за короткостроковими та довгостроковими кредитами. За результатами такого аналізу та оцінки визначається 
категорія кредитної операції, складається карта кредитних ризиків позичальника, що дає повну характеристику всіх можливих ризиків бізнесу 



позичальника та відображає комплексну оцінку ймовірності невиконання позичальником взятих на себе зобов'язань, а також ступінь ризику 
співпраці з контрагентом.  
      Моніторинг індивідуальних кредитних ризиків щодо позичальників - фізичних осіб здійснюється шляхом оцінки кредитоспроможності 
позичальника, аналізу його фінансового стану, оцінки якості та достатності забезпечення кредитної операції, згідно з методикою проведення 
оцінки фінансового стану позичальників - фізичних осіб та фізичних осіб - підприємців. За результатами проведеної роботи фахівцями Банку 
складається оцінка фінансового стану позичальника, визначається категорія кредитної операції.  
      Моніторинг індивідуального кредитного ризику щодо позичальника Банку з метою встановлення лімітів на кредитування визначається на 
підставі відповідного положення про встановлення лімітів розміщення ресурсів у кредити та депозити на міжбанківському ринку. В 
залежності від результатів оцінки індивідуального кредитного ризику визначається доцільність здійснення кредитних операцій, а також умови 
їх проведення (термін користування, сума, процентна ставка).  
      Для забезпечення диверсифікації кредитного портфелю відповідні підрозділи Банку встановлюють гнучкі ліміти на всі напрямки 
кредитування.  
      Якість управління кредитним ризиком підтверджується і значеннями встановлених економічних нормативів НБУ з кредитного ризику (Н7, 
Н8, Н9, Н10), яких Банк дотримувався протягом року в межах, що регламентуються.  
       
      Ринковий ризик  
      Банк наражається на ринкові ризики, що виникають у зв’язку з відкритими позиціями чутливими щодо зміни процентних ставок, курсів 
валют та інших ринкових ризик-факторів, які значною мірою залежать від загальних та конкретних ринкових змін.  
      Комітет з питань управління активами та пасивами встановлює ліміти сум ризику, що може бути прийнятий Банком. При управлінні 
ринковим ризиком Банк використовує рекомендації Акціонера Інтеза Санпаоло С.п.А., що базуються на інструкціях, прийнятих Групою.  
      Акціонер проводить постійний моніторинг ринкового ризику, на який наражається Банк, у межах політики та процедур встановлених 
Групою Інтеза Санпаоло С.п.А.  
       
      Валютний ризик  
      Валютний ризик – це ризик негативних змін в справедливій вартості валютних позицій (вираженої в національній валюті) в результаті 
коливань валютних курсів та цін на банківські метали та має потенційний вплив на надходження та капітал Банку.  
      Портфель є чутливим до коливань валютних курсів, якщо він містить спотові або майбутні грошові потоки, виражені (або індексовані) у 
будь-якій валюті, окрім базової валюти Банку. Отже, валютний ризик виникає в результаті діяльності, яка обліковується і в банківській, і в 
торговій книзі Банку.  
      Валютний ризик безпосередньо впливає на баланс та звіт про фінансові результати, оскільки активи і пасиви, виражені в іноземних 
валютах, потрібно конвертувати в розрахункову валюту на кожну звітну дату.  
      Основним інструментом управління валютним ризиком у Банку є лімітування. Банк застосовує цей інструмент шляхом встановлення 
лімітів: на загальну відкриту валютну позицію по Банку в цілому; ліміти валютної позиції у розрізі валют та сублімити. Система внутрішніх 
лімітів дозволяє комплексно та адекватно управляти величиною валютного ризику з допомогою прийнятих у Банку принципів ризик-
менеджменту.  



      Для управління валютним ризиком у Банку встановленні ліміти та субліміти на підрозділи Банку у відповідності вимог НБУ. Такі ліміти 
необхідні для запобігання неочікуваних збитків від значних коливань валютних курсів та цін на банківські метали.  
      В Банку встановленні наступні ліміти:  
      1. Внутрішні позиційні ліміти:  
      • ліміти по всім валютам та банківським металам  
      • ліміти по доларам США  
      • ліміти по євро  
      2. Внутрішні позиційні субліміти:  
      • субліміти по банківським металам (Au, Ag, Pt and Pd)  
      • субліміти по неторговим операціям (готівка)  
      3. VaR ліміт  
      4. Ліміти НБУ по валютній позиції:  
      • ліміт довгої валютної позиції  
      ліміт короткої валютної позиції  
      Валютний ризик контролюється щоденним моніторингом відкритої валютної позиції та інших макроекономічних показників.  
      Розрахунок і контроль за дотримання лімітів здійснюється відділом управління операційним та ринковим ризиками .  
      Відділ управління операційним та ринковим ризиками надає різним підрозділам оновлену інформацію щодо схильності Банку валютному 
ризику, і у разі значного погіршення ринкової ситуації, негайно повідомляє департамент управління ризиками Інтеза Санпаоло, який приймає 
необхідні дії та негайно інформує Раду Правління Інтези Санпаоло С.п.А..  
      Відділ управління операційним та ринковим ризиками:  
      • щоденно аналізує відкриту валютну позицію Банку;  
      • визначає допустимий рівень ризику по відкритій валютній позиції та встановлює ліміти на відкриту валютну позицію;  
      • ініціює перегляд політики Банку щодо зміни лімітів у разі погіршення ринкових умов;  
      • контролює дотримання встановлених лімітів уповноваженими підрозділами Банку.  
      Комітет з управління активами та пасивами:  
      • затверджує встановленні ліміти;  
      • приймає відповідні рішення, якщо встановленні ліміти перевищують гранично допустимі значення.  
      Підрозділи, які здійснюють валютні операції повинні дотримуватися встановлених лімітів.  
       
      2.1.1.  
      Фактори (чинники) ризику, пов'язані з інвестуванням у цінні папери емітента, які включають, але не обмежуються такими: фактори, які 
обмежують можливість акціонерів впливати на рішення стосовно обрання членів органів емітента або інших питань, що вирішуються шляхом 
голосування акціонерів; фактори, що можуть спричинити «розмиття» поточної частки акціонера у статутному капіталі емітента; фактори, що 
можуть обмежувати виплати дивідендів за акціями або основної суми та відсотків за борговими цінними паперами емітента; недостатня 
ліквідність чи інші фактори, що можуть обмежити можливість відчуження цінних паперів емітента їхніми власниками; дані про законодавчі 
акти, які можуть вплинути на виплату дивідендів, процентів або інших виплат нерезидентам; порядок оподаткування доходів за розміщеними 



емісійними цінними паперами та цінними паперами, які розміщуються, що може вплинути на розмір прибутку власників цінних паперів; будь-
які інші фактори, що можуть негативно вплинути на права власників цінних паперів емітента, включаючи можливість реалізації цих прав, в 
діяльності емітента відсутні.  
       
      2.1.2. Фактори ризику стосовно фінансово-господарського стану емітента, які включають, але не обмежуються такими:  
      - наявність (відсутність) збитків у звітному році емітент відображає в річній фінансовій звітності Банку;  
      - в своїй діяльності емітент не використовує сировину чи комплектуючі, потрібних для оперативної діяльності емітента;  
      - в умовах зростаючої конкуренції емітенту вистачає ресурсів для гідної конкурентоздатності;  
      - емітент надає банківські та інші фінансові послуги, тому виробництво та збут продукції не відноситься до сфери діяльності емітента;  
      - ліцензії, якими користується емітент для здійснення своєї діяльності, є безстроковими або з термін дії, який ще триває;  
      - нестабільність фінансово-господарського стану - розмір позикового та власного капіталу можна прослідкувати з фінансової звітності 
емітента за звітний квартал;  
      - проблеми із залученням коштів для розширення діяльності - в разі виникнення проблем із залучення коштів дане питання вирішується 
емітентом спільно з Акціонером Інтезою Санпаоло С.п.А.;  
      - в своїй діяльності емітент використовує якісне технологічне обладнання, програмне забезпчення, яке дає дозволяє емітенту встигати за 
розвитком і впровадженням сучасних технологій, важливих для його діяльності;  
      - ризики, пов'язані з судовими процесами (трудові спори, стягнення сум, спори з контролюючими органами тощо), учасником яких 
виступає емітент, станом на 31.03.2013р. складають суму 1 110 570,44 грн.;  
      - діяльність емітента не пов'язана зі шкідливим впливом на навколишнє середовище та застосуванням заходів впливу з боку державних 
органів, які здійснюють нагляд у сфері охорони навколишнього середовища.  
       
      2.1.3.  
      В січні-березні 2013 року Банк працював в умовах невеликого, майже нульового зростання ВВП. За підсумками 2012 ВВП показав 
практично нульовий результат росту (+0,2%). Такий невеликий результат стався в зв’язку з збереженням рецесії в Єврозоні та низького 
попиту на зовнішніх ринках на товари українського експорту. Ситуація ускладнювалась в зв’язку з обмеженим доступом до фінансових 
ресурсів.  
      За результатами 1 кварталу 2013 року індекс споживчих цін зріс всього на +0.1% (у 1 кварталі 2012 року зафіксована інфляція +0,7%). 
Після інфляції у січні, індекс споживчих цін зменшився у лютому та залишився нульовим у березні 2013. Головними чинниками цього стали: 
зменшення цін на продукти харчування у 1 кварталі 2013 року на -0,2%, слабкий купівельний попит населення, а також стабільні житлово-
комунальні тарифи.  
      Негативний вплив на динаміку промислового виробництва в січні-лютому 2013 року продовжила здійснювати несприятлива 
зовнішньоекономічна кон’юнктура. За підсумками січня-лютого 2013 українська промисловість зафіксувала спад виробництва на рівні -4,8% 
(у січні-лютому 2012 року промисловість показала зростання на +3,2%.).  
      В продовж І кварталу 2013 року посиленого попиту на іноземну валюту не спостерігалось. Інтервенції НБУ на міжбанківському ринку 
впродовж І кварталу 2013 року склали $0,8 млрд. (у ІV кварталі 2012 року сума інтервенцій НБУ склала $3,9 млрд.). Офіційний курс 



національної валюти за І квартал 2013 року по відношенню до долара США не змінився та склав 7,9930 грн./дол. США. Ринковий курс за цей 
період майже не змінився та становив 8,1 грн./дол. США  
      Впродовж звітного періоду ресурсна база банків зростала. Зокрема, загальний обсяг депозитів в І кварталі 2013 року збільшився на 
+4,1% майже на +23,5 млрд грн. (в 1 кварталі 2012 депозити зросли на 1,7% або +8,2 млрд.грн). В зв’язку з суттєвим зменшенням 
девальваційних очікувань та із з подорожчанням гривневих депозитів, зростання депозитного портфелю відбулося за рахунок вкладів в 
національній валюті, які зросли на 8% (або + 25,5 млрд грн), в той час як депозити в іноземній валюті зменшились на 0,8% (- 1,9 млрд. грн).  
      Після зростання відсоткових ставок впродовж ІІ половини 2012 року, у І кварталі 2013 року відбувалося зменшення вартості депозитів. За 
даними НБУ середня процентна ставка за депозитами в національній валюті зменшилась в середньому на 1,8%, а в іноземній на 0,8%. За 
кредитами за цей період ставка в національній валюті зменшилась в середньому на 1,1%, в той час як в іноземній валюті збільшились на 
0,5%.  
      За результатами І кварталу 2013 року загальний обсяг наданих кредитів в економіку збільшився на 1,5% або +11,9 млрд грн (порівняно з 
зменшення в І кварталі 2012 року на -0,2% або -1,3 млрд грн.). ). Зростання відбулося майже пропорційно, як за рахунок національній валюті 
(+6 млрд грн) так і іноземної (+ 5,9 млрд грн). Кредити юридичним особам зросли як в національній так і іноземній валюті на +0,5% та на 
+4,1% відповідно.  
      Кредити населенню в І кварталі 2013 року зросли на +0,5% (або +0,9 млрд грн), за рахунок кредитів наданих в національній валюті 
(+3,9% або +3,8 млрд грн), що компенсувало зниження валютних кредитів (на -3,5% або -2,9 млрд грн.) за рахунок погашення та 
реструктуризації.  
      Прибуток банківської системи за період січень-березень 2013 року склав 0,78 млрд. грн. (прибуток за цей період 2012 року склав +1,23 
млрд. грн.).  
       
      2.2. Інформацію стосовно системи оцінки та управління ризиками  
      Управління кредитним ризиком здійснюється на стратегічному рівні Спостережною радою, Правлінням Банку та відповідними 
підрозділами групи Інтеза Санпаоло С.п.А., які визначають напрями та планові показники розвитку, для ухвалення:  
      загального ліміту кредитного ризику для Банку;  
      лімітів кредитного ризику для продуктів Банку;  
      лімітів кредитного ризику на одного позичальника.  
      Управління кредитним ризиком здійснює відділ управління кредитним ризиком Департаменту управління ризиками Головного управління 
ризик-менеджменту у співпраці з Департаментом роздрібного бізнесу та Департаментом роботи з корпоративними клієнтами та з малими та 
середніми підприємствами Головного управління бізнесу, а саме:  
      а) встановлює рекомендації з управління кредитним ризиком, що охоплюють методологію, процеси, контроль, збір даних та системи 
інформаційних технологій, які супроводжують оцінку кредитного ризику, встановлення внутрішніх рейтингів, правил ухвалення кредитів, 
кредитного моніторингу та звітності;  
      б) здійснює розвиток методології та управління процесами підрахунку загальних та спеціальних резервів під кредитні ризики, як за 
місцевими, так і за міжнародними стандартами;  
      в) здійснює встановлення рамок для схвалення методів запобігання кредитним ризикам згідно зі встановленими бізнес та нормативними 
стандартами.  



       
      Управління ризиком ліквідності зосереджене, головним чином, на стабільному дотриманні Банком нормативів ліквідності та адекватності 
капіталу, встановлених Національним банком України.  
      Крім того, стратегічною метою такого управління є:  
      - своєчасне та в повному обсязі виконання зобов’язань;  
      - проведення активних операціях для покриття невідкладних вимог у грошових коштах;  
      - забезпечення поповнення ліквідних коштів у будь-який момент часу через запозичення коштів на ринку за середньою ставкою або 
реалізацію своїх активів без втрати їх вартості.  
      Банк постійно вирішує завдання пошуку оптимального співвідношення між активами і зобов’язаннями як з погляду забезпечення потреб 
ліквідності, так і щодо їх дохідності та вартості.  
       
      Управління ринковим ризиком  
      Банк підпадає під вплив ринкового ризику при зміні процентних ставок, курсів валюти та цінних паперів, цін на основні товари та послуги. 
Банк обмежує вплив даного типу ризику на свою діяльність за допомогою постійного моніторингу зовнішнього середовища і впровадження 
ефективних заходів мінімізації можливих негативних наслідків.  
      Управління ринковим ризиком здійснює відділ управління ринковими та операційними ризиками. Цей відділ:  
      а) встановлює внутрішні положення управління ринковим ризиком, що охоплюють процеси, засоби управління, збір даних та систем 
інформаційних технологій, які супроводжують оцінку ринкових (і пов’язаних) ризиків, моніторинг і звітність щодо ринкового ризику;  
      б) пропонування стратегії і визначення структури та ієрархії системи лімітів, наданої різним підрозділам;  
      в) моніторинг відповідності лімітам, визначеним для центрів прийняття ризиків, установлення процедури вирішення проблем на вищому 
рівні у випадку порушення ліміту, повідомлення вищому керівництву про перевищення (якщо є) і порушення;  
      г) розвиває, затверджує (через зворотне тестування) і керує вимірювальними системами для ліквідності, процентної ставки і ризику 
обміну валюти на рівні підсумкового балансу.  
      При управлінні ринковим ризиком дії Банку спрямовані, головним чином, на запобігання понесення втрат по балансових і 
позабалансових торговельних позиціях .  
       
      Управління валютним ризиком будується як щоденний моніторинг валютної позиції в розрізі: видів валют; видів операцій; підрозділів 
Банку.  
      Під час оцінювання валютного ризику використовуються нормативи валютної позиції, встановлені Національним банком України. 
Рішення щодо обмеження відкритої валютної позиції у разі потреби такого обмеження ухвалюється Комітетом Банку з питань управління 
активами та пасивами.  
      Основними складовими валютного ризику є: ризик зміни валютного курсу, ризик конвертування, що пов'язаний із обмеженнями в 
проведенні операцій обміну та ризик відкритої валютної позиції. Валютний ризик контролюється Банком за допомогою збалансування 
загальної відкритої валютної позиції і позиції по видах іноземних валют. Казначейство щоденно проводить моніторинг відкритої валютної 
позиції Банку з метою виконання вимог Національного банку України.  



      Визначення процентного ризику та його оцінка здійснюється за видами банківських продуктів та послуг шляхом аналізу процентного 
спреду в розрізі валют, внутрішньої вартості банківських послуг, часової структури активів та пасивів, чутливості доходу до змін у процентних 
ставках та визначення політики процентної маржі з метою зменшення впливу цього ризику на діяльність Банку.  
      Рівень процентного ризику контролюється щоденно за даними управлінської звітності в розрізі середньозважених процентних ставок для 
процентних активів та пасивів за кожною валютою.  
      Основним завданням управління процентним ризиком є запобігання втрат від змін у коливаннях процентних ставок по всіх активах та 
зобов’язаннях, що передбачають нарахування або сплату відсотків відповідно, та які не включені до торговельного портфелю.  
       
      Управління операційним ризиком здійснює відділ кількісного моделювання та управління операційним ризиком департаменту 
методології, ринкових та операційних ризиків у складі Головного управління ризик-менеджменту відповідно до Політики управління 
операційним ризиком Банку, затвердженої Правлінням Банку (рішення №23 від 15.07.2010 року).  
      В процесі оцінки та вимірювання операційного ризику використовується Підхід основного індикатора відповідно до положення Акціонера 
Інтези Санпаоло С.п.А. Паралельно з Підходом основного індикатора, для вимірювання потреби в капіталі застосовується 
Стандартизований підхід.  
      Управління операційним ризиком (УОР) складається з:  
      • визначення та впровадження дій, спрямованих на зниження ризику та його передачу, у відповідності до позиції щодо ризиків, 
визначеної Правлінням, а також стосовно цілей розміщення капіталу;  
      • раціоналізації та оптимізації за допомогою оцінки витрат/переваг системи страхування та інших форм передачі ризику, які були прийняті 
Групою;  
      • визначення пріоритетного порядку для критичних точок, які виникли з аналізу, та для різних можливих рішень, що полегшить процес 
прийняття рішень та керуючись принципом оцінки витрат/переваг визначить найдоречніше рішення на рівні Групи для того, щоб 
підтримувати профіль ризику відповідно до схильності до ризику, виражених у цілях розміщення капіталу, затверджених Правлінням.  
      Протягом попередніх років Банк:  
      • формалізував залучення Спостереженої Ради до процесу операційного управління;  
      • формалізував залучення вищого керівництва до процесу УОР за допомогою Правління, з відповідальністю за загальну структуру 
управління операційним ризиком, управління подіями з особливим впливом та релевантністю, у тому числі репутаційного характеру, а також 
періодичну оцінку профілю ризику, відповідно до узгоджених процедур;  
      • доручив управління та контроль процесу УОР в Банку департаменту методології, ринкових та операційних ризиків у складі Головного 
управління ризик-менеджменту.  
       
      Управління ризиком репутації покладається на відділ комплаєнс, а саме в частині:  
      • оцінки поточних процесів в Банку з метою виявлення наявних та потенційних комплаєнс-ризиків;  
      • розробки і реалізації плану заходів з усунення виявлених невідповідностей та зменшення потенційних ризиків;  
      • здійснення подальшої перевірки повноти та ефективного застосування внутрішніх процесів.  
      Основна мета управління ризиком репутації – мінімізація ризиків, що стосуються іміджу Банку, іміджу клієнтів, контрагентів, акціонерів 
(учасників) або спостережних органів.  



      Управління ризиком репутації відбувається комплексно завдяки взаємодії керівництва Банку та всіх структурних підрозділів.  
       
      Управління стратегічним ризиком  
      Основна мета управління стратегічним ризиком - обмеження або мінімізація ризику, який Банк приймає на себе, а також забезпечення 
максимального збереження активів та капіталу на основі мінімізації (виключення) можливих збитків за допомогою впровадження зваженої 
обґрунтованої системи стратегічного планування та контролю над виконанням рішень на всіх організаційних рівнях.  
      Система комплексного управління стратегічним ризиком забезпечує послідовний та ціленаправлений підхід у діяльності керівництва та 
підрозділів Банку з реалізації стратегії розвитку Банку.  
      Банк використовує комплексний процес бізнес-планування з метою управління стратегічним ризиком.  
      Департамент планування і контролю (ДПК) координує процес планування, який включає аналіз сценаріїв, де ідентифікуються потенційні 
ризики і їх вплив на фінансові і людські ресурси.  
      З метою мінімізації стратегічного ризику Банк використовує наступні методами управління:  
      - бізнес-планування;  
      - контроль над виконанням затверджених планів;  
      - аналіз зміни ринкового середовища;  
      - моніторинг ринку банківських послуг з метою виявлення можливих нових напрямів діяльності Банку і визначення нових стратегічних 
задач;  
      - система повноважень та прийняття рішень;  
      - стандартизація основних банківських операцій;  
      - моніторинг змін у законодавстві та діючих нормативних актах.  
      Крім того, процес планування охоплює всі рівні організаційної структури Банку:  
      - стратегічний план та бюджет на рівні Банку в цілому;  
      - плани основних структурних підрозділів Банку.  
       
       
      2.3. Емітент не має дочірніх підприємств, які разом із емітентом становлять єдину групу суб'єктів господарювання, пов'язаних між собою 
відносинами економічної та/або організаційної залежності  

  



Розділ III. Інформація про господарську діяльність емітента 

      3.1. Основні види діяльності:  
      - залучення у вклади (депозити) коштів та банківських металів від необмеженого кола юридичних і фізичних осіб;  
      - відкриття та ведення поточних (кореспондентських) рахунків клієнтів, у тому числі у банківських металах;  
      - розміщення залучених у вклади (депозити), у тому числі на поточні рахунки, коштів та банківських металів від свого імені, на власних 
умовах та на власний ризик;  
      - інші види фінансових послуг.  
       
      В звітному періоді впровадження нових видів діяльності або припинення поточних видів не здійснювалося.  
       
       
      3.2. Емітент не веде облік основних видів послуг, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік.  
      Емітент не проводить свою діяльність у декількох країнах.  
      Інформація про загальну суму експорту, а також частка експорту в загальному обсязі продажів, відсутня, оскільки Банк не здійснює 
експортних операцій в своїй діяльності.  
       
      3.3. Інформація про зміни в системі збуту продукції, які відбулися протягом звітного періоду, відсутня, оскільки згідно з характером 
діяльності емітента поняття збуту продукції не застосовується до емітента  
       
      3.4. Інформація про зміни, що відбулися в джерелах надходження сировини, а також, чи змінилися основні постачальники емітента, 
відсутня, оскільки сировина не використовується в діяльності емітента  
       
      Інформація про те, яку частку в постачанні матеріалів (сировини), комплектуючих та товарів емітента займають імпортні матеріали 
(сировина) й товари, відсутня з аналогічної підстави, викладеної вище  
       
      3.5. Емітент не веде облік таких основних клієнтів, через яких було отримано 10 або більше відсотків доходу; інформація про укладені 
договори з такими клієнтами відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність" є банківською таємницею; емітент не веде 
облік щодо збільшення/зменшення кількості основних клієнтів та причини зміни їх кількості.  
       
      3.6. Банк не здійснює спільної діяльності з іншими підприємствами, установами, організаціями, та відповідно не отримує фінансовий 
дохід від такої діяльності.  
       
       
       
      3.7. Емітент не отримував (не продовжував, не анульовував) протягом звітного періоду дозволи, ліцензії, необхідні для діяльності 
емітента  



       
      3.8. Протягом звітного періоду відсутні об'єкти, щодо яких емітент набув права інтелектуальної власності (торговельні марки, об'єкти 
авторського права, винаходи, корисні моделі, промислові зразки тощо), та об'єкти, щодо яких протягом звітного періоду права 
інтелектуальної власності припинили чинність 
      3.9. В діяльності емітента відсутня науково-дослідна політика  
      Емітентом на проводилися розробки в звітному кварталі.  
       
       
      3.10.  
      Капітальні інвестиції по нематеріальним активам (програмні забезпечення, ліцензії, права і т.п.) склали – 432 326,43 грн.  
      Капітальні інвестиції по групі офісне обладнання (банкомати, мережеве та серверне обладнання, комп'ютери и т.п.) склали – 202 245,00 
грн.  
      Капітальні інвестиції по групі капітальні вкладення в орендовані приміщення склали – 21 307,27 грн.  
       
       
       

  



Розділ IV. Інформація про основні засоби емітента 

      4.1.  
      Первісна вартість основних засобів станом на 01.01.2013р. склала 571 696 855,62 грн.  
      Первісна вартість основних засобів станом на 31.03.2013р. склала 571 077 314,15 грн.  
       
      Залишкова вартість основних засобів станом на 01.01.2013р. склала 406 550 882,97 грн.  
      Залишкова вартість основних засобів станом на 31.03.2013р. склала 393 428 468,50 грн.  
       
      Переоцінка основних засобів в 1 кварталі 2013 р. не проводилася.  
       
      Для нарахування амортизації основних засобів використовується прямолінійний метод нарахування.  
      З 01 січня 2013 року терміни користування основними засобами (за основними групами):  
      - 03 група основних засобів: будівлі та споруди - 33,3 років, передавальні пристрої:дизельгенератори, лінії зв’язку, Міні АТС - 5 років;  
      - 04 група основних засобів:мережеве обладнання та комп’ютери - 7 років, касова техніка - 4 років, засоби зв’язку - 5 років, банкомати - 10 
років, контрольно-охоронне обладнання - 10 років, множувальна техніка - 4 років, принтери - 6 років, офісне обладнання (кондиціонери, 
ламінатори, знищувачи паперів та ін.) - 4 років, сейфи - 15 років;  
      - 05 група основних засобів: транспортні засоби - 10 років;  
      - 06 група основних засобів: меблі, стелажі, електропобутові прилади – 8,33 років;  
      - 09 група основних засобів: рекламні вивіски – 6,67 років, комплекти муляжів банківських металів - 10 років;  
      В структурі основних засобів, методах нарахування амортизації ОЗ змін не відбувалося.  
       
      Зменшення корисності основних засобів не проводилося.  
       
       
      4.2.  
      За звітний період в структурі основних засобів виробничого призначення змін не відбулося  
      Рівень зносу основних засобів, в залежності від дати закупівлі цих засобів, знаходиться в межах 0-95%  
      Рівень забезпечення потреб поточної діяльності - 100%  
      За 1-й квартал 2013р. було придбано: принтери, програмне забезпечення, телекомунікаційне обладнання  
       
       
      4.3.  
      Витрати на поточний ремонт за 1 кв. 2013р. склали 711 265.06 грн.  
      Витрати на капітальний ремонт за 1 кв. 2013р. склали 21 307.27 грн.  
       
       



      4.4. В звітному періоді основні засоби в заставу не передавалися  
       
      Основні засоби, за якими виникло обмеження у володінні, користуванні та розпорядженні, відсутні  
       
      4.5.  
      Основні засоби, які тимчасово не використовуються, відсутні  
       
      Первісна вартість повністю амортизованих основних засобів, які продовжують використовуватись, склала 99 141 283,75 грн.  
       
      Основні засоби, вилучені з експлуатації для продажу, відсутні.  
       
      Вартість заставного майна, на яке банком набуто право власності з метою продажу, склала 24 770 700,00 грн..  
       
      Залишкова вартість інвестиційної нерухомості склала 10 821 300,00 грн.  
       
      Основні засоби, отримані за рахунок цільового фінансування, відсутні.  
       
      4.6. У звітному періоді зміна додаткового капіталу в результаті переоцінки основних засобів не відбувалася  
       
      4.7. Вартість незавершених капітальних інвестицій в основні засоби станом на 31.03.2013р. склала 6 499 750,70 грн., в тому числі:  
      - незавершені капітальні інвестиції в реконструкцію приміщень склали 979 569,37 грн.;  
      - незавершені капітальні інвестиції в придбання необоротних активів склали 5 520 181,33 грн.  
       
      Авансові платежі для фінансування капітального будівництва відсутні в звітному періоді.  
       
       
      4.8. Емітент не має дочірніх підприємств, які разом із емітентом становлять єдину групу суб'єктів господарювання, пов'язаних між собою 
відносинами економічної та/або організаційної залежності  
       

  



Розділ V. Інформація про працівників емітента 

      5.1. Облікова кількість працівників Банку за основним місцем роботи на кінець звітного кварталу складає - 3 590 чол., з них працівників 
відділень - 1 547 чол.  
       
      Облікова кількість працівників, які працюють за сумісництвом - 2 чол.  
       
      Облікова кількість працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу - 7 чол.  
       
      Фонд оплати праці штатних працівників на кінець звітного кварталу - 46 812.2 тис.грн.  
       
      Фонд оплати праці зовнішніх сумісників на кінець звітного кварталу - 4.8 тис.грн.  
       
      Емітент не має дочірніх підприємств, які разом із емітентом становлять єдину групу суб'єктів господарювання, пов'язаних між собою 
відносинами економічної та/або організаційної залежності.  
       
       
      5.2. Будь-які правочини чи зобов'язання емітента, які мали місце у звітному кварталі та стосуються можливості участі працівників 
емітента у його статутному капіталі, відсутні.  
       
       
       
       

  



Розділ VІ. Основні дані про органи та посадових осіб емітента 

      6.1. Протягом звітного кварталу змін в компетенції органів емітента, їх персональному складі відповідно до Статуту та внутрішніх 
положень емітента не відбувалося.  
       
Основні дані про посадових осіб емітента 

Прізвище, 
ім'я та по 
батькові 
фізичної 

особи або 
повне 

найменуван
ня 

юридичної 
особи  

Ідентифікаційн
ий код за 

ЄДРПОУ - для 
юридичних 

осіб - 
резидентів або 
ідентифікаційн

ий код з 
торговельного, 
судового або 
банківського 

реєстру країни, 
де офіційно 

зареєстровани
й іноземний 

суб'єкт 
господарської 
діяльності, - 

для юридичних 
осіб - 

нерезидентів 

Посада 
(кількість 
років на 
посаді) 

Рік 
народженн

я* 

Освіта
* 

Розмір частки (паю), 
що належить 

посадовій особі (грн)  

Відсоток, 
який 

становлять 
акції 

(частка, 
пай) у 

статутному 
(складеном

у, 
пайовому) 

капіталі 
емітента 

Відсоток 
голосів у 
вищому 
органі 

емітента 
за 

акціями 
(часткою, 

паєм), 
належним

и 
посадовій 

особі, у 
загальній 
кількості 
голосів 

Кількість 
акцій 

емітента, 
які 

можуть 
бути 

придбані 
посадово
ю особою 

в 
результат

і 
здійсненн
я прав за 
належним

и їй 
опціонам

и 
емітента 

(шт.)** 

Посада в інших 
юридичних 
особах (із 

зазначенням їх 
повного 

найменування та 
ідентифікаційног

о коду за 
ЄДРПОУ) 

у 
прямом

у 
воло-
дінні 

чере
з 

афілі
-

йова
-них 
осіб 

разо
м 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Сільвіо 
Педрацці 

- 

Голова 
Спостережн
ої Ради (4 з 
половиною 
роки) 

1959 
Повна 
вища 

0 0 0 0 0 0 

Член Спостережної 
Ради та Ревізійної 
Комісії Банку 
Аександрія (Єгипет) 

Джованні 
Равазіо 

- 

Член 
Спостережн
ої Ради (5 
років) 

1939 
Повна 
вища 

0 0 0 0 0 0 - 

Антоніно 
Фалліко 

- 
Член 
Спостережн

1945 
Повна 
вища 

0 0 0 0 0 0 
Голова Ради 
Директорів 



ої Ради (5 
років) 

(Спостережної 
Ради) ЗАТ "Банк 
Інтеза" (Москва, 
Росія) 

Адріано Арієтті - 

Член 
Спостережн
ої Ради (5 
років) 

1948 
Повна 
вища 

0 0 0 0 0 0 - 

Кириченко 
Тарас 
Олексійович 

2750210455 
В.о.Голови 
Правління 
(півроку) 

1975 
Повна 
вища 

0 0 0 0 0 0 - 

Кібець Ольга 
Юліївна 

1850610788 

Член 
Правління 
(більше 5 
років) 

1950 
Повна 
вища 

0 0 0 0 0 0 - 

Ткаліч Ігор 
Олександрови
ч 

2290219636 
Член 
Правління (3 
роки) 

1962 
Повна 
вища 

0 0 0 0 0 0 - 

Джакович 
Ірена 

- 
Член 
Правління 
(півроку) 

1968 
Повна 
вища 

0 0 0 0 0 0 - 

Мауро Олдріні - 
Голова 
Ревізійної 
комісії (1 рік) 

1963 
Повна 
вища 

0 0 0 0 0 0 

Директор аудиту 
банків Центральної 
та Східної Європи, 
СНД та Південного 
Середземноморсько
го регіону, 
Департаменту 
аудиту Групи Інтеза 
Санпаоло С.п.А. 

Мікєлє Раріс - 

Заступник 
Голови 
Ревізійної 
комісії (2 з 
половиною 
роки) 

1965 
Повна 
вища 

0 0 0 0 0 0 

Член Ради 
Директорів 
(Спостережної 
Ради) ЗАТ "Банк 
Інтеза" (Москва, 
Росія) 

Гвідо 
Джонкада 

- 
Член 
Ревізійної 
комісії (2 з 

1963 
Повна 
вища 

0 0 0 0 0 0 - 



половиною 
роки) 

 
      6.3. У емітента відсутні дочірні/залежні підприємства, тому дані про участь посадових осіб емітента в дочірніх/залежних підприємствах 
відсутні.  
       
       
Дані про участь посадових осіб емітента в дочірніх/залежних підприємствах емітента 

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

найменування 
юридичної особи 

Ідентифікаційний код 
за ЄДРПОУ - для 
юридичних осіб - 

резидентів або 
ідентифікаційний код з 

торговельного, 
судового або 

банківського реєстру 
країни, де офіційно 

зареєстрований 
іноземний суб'єкт 

господарської 
діяльності, - для 
юридичних осіб - 

нерезидентів 

Посада в 
емітента 

Повне найменування 
дочірнього/ 
залежного 

підприємства 

Розмір 
частки (паю) 

посадової 
особи у 

статутному 
(складеному, 

пайовому) 
капіталі 

дочірнього/ 
залежного 

підприємства 
емітента (грн) 

Відсоток, 
який 

становлять 
акції (частка, 

пай) 
посадової 

особи у 
статутному 

(складеному, 
пайовому) 

капіталі 
дочірнього/ 
залежного 

підприємства 

Відсоток 
голосів у 
вищому 
органі 

дочірнього/ 
залежного 

підприємства 
за акціями 
(часткою, 
паєм), що 
належать 
посадовій 

особі, у 
загальній 
кількості 
голосів 

Кількість 
акцій 

дочірнього/ 
залежного 

підприємства, 
які можуть 

бути придбані 
посадовою 
особою в 
результаті 
здійснення 

прав за 
належними їй 

опціонами 
дочірнього/ 
залежного 

підприємства* 

1 2 3 4 5 6 7 8 

- - - - - - - - 

 
       
      6.4. Процедури банкрутства, що застосовувалися до суб'єктів підприємницької діяльності, в яких посадова особа емітента була 
засновником, учасником чи посадовою особою на момент провадження у справі про банкрутство або протягом двох років до порушення 
справи про банкрутство, відсутні.  
      Посадові особи емітента не мають непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, 
службової діяльності.  
       

  



Розділ VІІ. Інформація про засновників, учасників (акціонерів) та власників істотної участі емітента 

      7.1. Єдиним учасником емітента на кінець звітного кварталу виступає Iнтеза Санпаоло С.п.А (Intesa Sanpaolo S.p.A.), ідентифікаційний 
код 00799960158, місцезнахождення - 10121 Iталiя (Italia) Турiн (Torino) Пьяцца Сан-Карло, 156 (Piazza San Carlo, 156)  
       
      На кінець звітного кварталу єдиним акціонером емітента виступає Iнтеза Санпаоло С.п.А (Intesa Sanpaolo S.p.A.), ідентифікаційний код 
00799960158, місцезнахождення - 10121 Iталiя (Italia) Турiн (Torino) Пьяцца Сан-Карло, 156 (Piazza San Carlo, 156)  
      Кількість власних акцій емітента, які розміщені та перебувають в обігу на кінець звітного кварталу, складає 1 624 000 000 (один мільярд 
шістсот двадцять чотири мільйони) штук, з них простих іменних акцій 1 622 500 000 (один мільярд шістсот двадцять два мільйони п'ятсот 
тисяч) штук та іменних привілейованих акцій 1 500 000 (один мільйон п'ятсот тичяч) штук.  
       
       
      7.2. Власником істотної участі емітента станом на 31 березня 2013 року виступає Iнтеза Санпаоло С.п.А (Intesa Sanpaolo S.p.A.), 
ідентифікаційний код 00799960158, місцезнахождення - 10121 Iталiя (Italia) Турiн (Torino) Пьяцца Сан-Карло, 156 (Piazza San Carlo, 156):  
      - розмір частки (паю) у статутному капіталі емітента - 100;  
      - відсоток, який становлять акції (частка, пай) у статутному капіталі емітента - 100%;  
      - відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями, що належать власнику істотної участі, у загальній кількості голосів - 100%.  
Власники істотної участі емітента станом на останнє число звітного періоду 

Повне найменування юридичної особи - 
власника істотної участі або зазначення - 

"фізична особа" 

Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ - для юридичних 

осіб - резидентів або 
ідентифікаційний код з 

торговельного, судового 
або банківського реєстру 

країни, де офіційно 
зареєстрований іноземний 

суб'єкт господарської 
діяльності, - для юридичних 

осіб - нерезидентів 

Розмір частки (паю), що належить власнику 
істотної участі 

Відсоток, 
який 

становлять 
акції (частка, 

пай) у 
статутному 

(складеному, 
пайовому) 

капіталі 
емітента 

Відсоток 
голосів у 
вищому 
органі 

емітента за 
акціями 

(часткою, 
паєм), що 
належать 
власнику 
істотної 
участі, у 

загальній 
кількості 
голосів 

у прямому 
володінні 

через 
афілійованих 

осіб 
разом 

1 2 3 4 5 6 7 

Інтеза Санпаоло С.п.А. 00799960158 100 - 100 100 100 

 



 Розділ VІІІ. Інформація про правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого 
органу, іншими афілійованими особами 

      8.1. Впродовж звітного кварталу між емітентом, з одного боку, та власником істотної участі (афілійована особа Банку - Акціонер Інтеза 
Санпаоло С.п.А.), членами Спостережної Ради та членами Правління, з іншого боку, укладалися наступні правочини:  
      - договори банківського вкладу членів Спостережної Ради та членів Правління - було укладено 1 договір на суму 35 000.00 доларів США, 
окрім цього триває дія ще 4 договорів, укладених в 2012 році;  
      - договори про відкриття поточного рахунку членів Спостережної Ради та членів Правління - залишки по поточним рахункам станом на 
31.03.2013р. складають 19.88 доларів США, 6 626.26 грн. та 53.11 євро;  
      - міжбанківський кредитний договір;  
      - договір про відкриття кореспондентського рахунку  
      - договори купівлі-продажу валюти на міжнародному валютному ринку  
       
       
      8.2. У звітному кварталі з афілійованою особою - Інтезою Санпаоло С.п.А. були проведені наступні операції:  
      - міжбанківський довгостроковий кредитний договір, за яким емітент ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК" виступає позичальником, а Акціонер Інтеза 
Санпаоло С.п.А. - кредитором, за 1 квартал 2013 р. станом на 31.03.2013р. розмір процентних витрат за договором склав 4 794 078.56 грн.;  
      - договір про відкриття кореспондентського рахунку між емітентом та Акціонером Інтезою Санпаоло С.п.А., за яким емітент виступає 
власником рахунку - за 1 квартал 2013р. станом на 31.03.2013р. з боку емітента сплачено комісійних витрат за ведення коррахунку на суму 
214 131.06 євро;  
      - договори купівлі-продажу валюти на міжнародному валютному ринку  

  



Розділ ІХ. Інформація про судові процеси, процедури досудового врегулювання спору, виплати штрафних санкцій 

      9.1. Судові процеси, процедури досудового врегулювання спору (які включають вимоги на суму 10 або більше відсотків сумарних активів 
чи сумарного обсягу реалізації емітента (меншого з цих двох показників), у яких учасником виступає емітент, його відокремлені підрозділи, 
члени Спостережної Ради чи Правління, інші посадові особи емітента та які стосуються господарської або фінансової діяльності емітента, в 
1 кварталі 2013р. відсутні.  
       
      Емітент не є учасником одночасно декількох судових спорів чи процедур досудового врегулювання спору, жоден із яких не досягає 
розміру вимог, встановленого вище, але які в сукупності включають вимоги на суму 10 або більше відсотків сумарних активів.  
       
      Провадження у справі про банкрутство:  
       
      - кредитор - Банк, боржник - ТОВ "СРМПНП "Монтажрембуд", сума вимог 485 430.71 грн., дата відкриття провадження 09.12.2010р., 
господарський суд Івано-Франківської області, м.Івано-Франківськ, вул.Шевченка, 16, триває ліквідаційна процедура;  
      - кредитор - Банк, боржник - ТОВ "Балутті Групп", сума вимог 1 300 463,11 грн., дата відкриття провадження 12.07.2010р., господарський 
суд м.Києва, м.Київ, вул.Б.Хмельницького, 44-Б, триває ліквідаційна процедура;  
      - кредитор - Банк, боржник - Кашпур Наталія Аналоліївна, сума вимог 238 014,93 грн., дата відкриття провадження 08.05.2012р., 
господарський суд Харківської області, м.Харків, Майдан Свободи, Кашпур Н.А. визнано банкрутом, майно реалізовано, справа знаходиться 
в Апеляційному суді Харківської області;  
      - кредитор - Банк, боржник - Баранов Сергій Віталійович, сума вимог 304 259,54 грн., дата відкриття провадження 27.11.2012р., 
господарський суд Донецької області, м.Донецьк, вул.Артема, 157, триває ліквідаційна процедура;  
      - кредитор - Банк, боржник - ДП "Тростянецький спиртовий завод", сума вимог 128 504,46 грн., дата відкриття провадження 21.03.2008р., 
господарський суд Вінницької області, м.Вінниця, триває процедура розпорядження майном;  
      - кредитор - Банк, боржник - Джангоєв Джамшир Шабоєвич, сума вимог 15 233 505,44 грн., дата відкриття провадження 25.05.2011р., 
господарський суд Волинської області, триває ліквідаційна процедура;  
      - кредитор - Банк, боржник - ТОВ "Ренглод", сума вимог 9 586 205,11 грн., дата відкриття провадження 29.05.2012р., господарський суд 
м.Києва, м.Київ, вул.Б.Хмельницького, 44-Б, триває ліквідаційна процедура;  
      - кредитор - Банк, боржник - ТОВ "Бризпорт-Україна", сума вимог 109 933 161,25 грн., дата відкриття провадження 08.11.2011р., 
господарський суд м.Києва, м.Київ, вул.Б.Хмельницького, 44-Б, оскаржується закриття ліквідаційної процедури;  
      - кредитор - Банк, боржник - Розгон Г.А., сума вимог 1 000 133,65 грн., дата відкриття провадження 15.02.2012р., господарський суд 
м.Києва, м.Київ, вул.Б.Хмельницького, 44-Б, здійснюється процедура реалізації майна в рамках ліквідаційної процедури;  
      - кредитор - Банк, боржник - ТОВ "ПЕКА", сума вимог 1 704 282,3 грн., дата відкриття провадження 06.09.2012р., господарський суд 
Одеської області, м.Одеса, здійснюється процедура реалізації майна в рамках ліквідаційної процедури;  
      - кредитор - Банк, боржник - Калашник Володимир Олександрович, сума вимог 825 620,00 грн., дата відкриття провадження 20.12.2011р., 
господарський суд Харківської області, м.Харків, Майдан Свободи, триває ліквідаційна процедура.  
       
       



      9.2. Інформація про факти виплати емітентом, його відокремленими підрозділами, протягом звітного кварталу штрафних санкцій, а також 
опис правопорушень, за вчинення яких було виплачено штрафні санкції:  
      січень 2013 року:  
      - 5.66 грн. - пеня за комунальні послуги;  
      - 0.08 грн. - пеня за послуги зв'язку;  
      - 1 619.77 грн. - штраф згідно з Рішенням від 13.01.2013р. за насвоєчасне перерахування сум єдиного податку  
      лютий 2013 року:  
      - 58.05 грн. - пеня за комунальні послуги;  
      - 9.42 грн. - пеня за послуги зв'язку;  
      - 3 203.08 грн. - штраф згідно з Рішенням від 28.01.2013р. за несвоєчасне зарахування сум пенсійних виплат на рахунки клієнтів;  
      - 11 829.91 грн. - штраф згідно з Рішенням від 28.01.2013р. за несвоєчасне зарахування сум пенсійних виплат на рахунки клієнтів;  
      - 1 700.00 грн. - штраф згідно з Постановою НБУ від 30.01.2013р. за порушення валютного законодавства;  
      - 2 190.96 грн. - штраф згідно з Рішенням від 06.02.2013р. за несвоєчасне зарахування сум пенсійних виплат на рахунки клієнтів;  
      - 2 923.88 грн. - штраф згідно з Рішенням від 01.02.2013р. за несвоєчасне зарахування сум пенсійних виплат на рахунки клієнтів;  
      - 9 800.21 грн. - штраф згідно з Рішенням від 08.02.2013р. за несвоєчасне зарахування сум пенсійних виплат на рахунки клієнтів  
      березень 2013 року:  
      - 101.50 грн. - пеня за комунальні послуги;  
      - 490.45 грн. - пеня за рекламу "КП "Киевреклама";  
      - 173.66 грн. - пеня за рекламу "КП "Киевреклама";  
      - 239.27 грн. - пеня за рекламу "КП "Киевреклама";  
      - 1 997.09 грн. - пеня за рекламу "КП "Киевреклама";  
      - 23.61 грн. - пеня за послуги зв'язку;  
      - 8 312.54 грн. - штраф згідно з Рішенням від 04.03.2013р. за несвоєчасне зарахування сум пенсійних виплат на рахунки клієнтів;  
      - 964.00 грн. - штраф за змiну дати вильоту;  
      - 2 588.00 грн. - штраф за змiну дати вильоту.  

  



Розділ Х. Інформація про цінні папери емітента 

      10.1.1. Інформація про акції:  
       
      - тип акцій - іменні прості;  
      - форма випуску, форма існування акцій - іменні, бездокументарна;  
      - номінальна вартість акції - 58 (п'ятдесят вісім) копійок;  
      - кількість акцій, які перебувають в обігу - 1 622 500 000 (один мільярд шістсот двадцять два мільйони п'ятсот тисяч) штук;  
      - кількість акцій, які перебувають у процесі розміщення - відсутні;  
      - кількість акцій, які можуть бути розміщені в результаті конвертації розміщених цінних паперів, що конвертуються в акції, чи в результаті 
виконання обов'язків за опціонами емітента (за наявності) - відсутні;  
      - дата реєстрації випуску і номер свідоцтва про реєстрацію випуску - 31.07.2012р. № 147/1/2012;  
      - назва органу, що видав свідоцтво про реєстрацію випуску - Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України.  
       
      - тип акцій - іменні привілейовані;  
      - форма випуску, форма існування акцій - іменні, бездокументарна;  
      - номінальна вартість акції - 58 (п'ятдесят вісім) копійок;  
      - кількість акцій, які перебувають в обігу - 1 500 000;  
      - кількість акцій, які перебувають у процесі розміщення - не передбачається розміщення привілейованих акцій;  
      - кількість акцій, які можуть бути розміщені в результаті конвертації розміщених цінних паперів, що конвертуються в акції, чи в результаті 
виконання обов'язків за опціонами емітента (за наявності) - відсутні;  
      - дата реєстрації випуску і номер свідоцтва про реєстрацію випуску - 05.01.2011р. № 10/1/11;  
      - назва органу, що видав свідоцтво про реєстрацію випуску - Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України.  
      - розмір і черговість виплати дивідендів за певним класом привілейованих акцій, якщо статутом емітента передбачено привілейовані 
акції двох та більше класів, по кожному із яких визначений розмір дивідендів - виплата дивідендів за привілейованими акціями здійснюється 
з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку відповідно до Статуту Банку у строк, що не перевищує 6 місяців після 
закінчення звітного року. Дивіденди за привілейованими акціями становлять 18% річних незалежно від  
      розміру отриманого банком прибутку у відповідному році;  
      - права акціонера - власника привілейованих акцій на участь у загальних зборах акціонерів з правом голосу - акціонери - власники 
привілейованих акцій мають право голосу тільки у випадках, передбачених діючим законодавством та статутом акціонерного товариства;  
      - переважне право акціонера - власника привілейованих акцій на придбання акцій додаткової емісії, якщо це передбачено статутом 
емітента - статутом Банку не передбачено таке право;  
      - права акціонера – власника привілейованих акцій певного класу на їх конвертацію у прості акції чи привілейовані акції інших класів та 
порядок здійснення такої конвертації у разі, якщо статутом емітента передбачена можливість такої конвертації - відповідно до Статуту 
емітента умови та порядок конвертації привілейованих акцій певного класу у прості акції Банку чи у привілейовані акції іншого класу 
визначаються рішенням Загальних Зборів акціонерів відповідно до законодавства України;  



      - черговість виплати ліквідаційної вартості за певним класом привілейованих акцій, якщо статутом емітента передбачено привілейовані 
акції двох та більше класів, по кожному із яких визначена ліквідаційна вартість - акціонери - власники привілейованих акцій мають право на 
першочергове отримання вартості майна Банку, що залишилося після розрахунків із кредиторами, у разі ліквідації Банку, пропорційно до 
кількості привілейованих акцій, якими володіє цей акціонер.  
      10.1.2. Акції додаткового випуску, які станом на кінець звітного періоду перебувають у процесі розміщення, відсутні  
      101.3. У звітному періоді приймалося рішення про додатковий випуск акцій:  
      - акції прості іменні;  
      - бездокументарна форма існування;  
      - номінальна вартість 0,58 коп., кількість - 12 500 000 (дванадцять мільйонів п’ятсот тисяч) штук, загальна номінальна вартість - 7 250 000 
(сім мільйонів двісті п’ятдесят тисяч) гривень 00 копійок  
      - мета використання фінансових ресурсів, залучених від розміщення акцій (конкретні обсяги та напрями використання) - збільшення 
статутного капіталу. Кошти залучаються з метою посилення позицій Банку, розширення обсягів банківських операцій та зменшення 
необхідності зовнішнього фінансування. Усі фінансові ресурси, одержані внаслідок розміщення акцій, будуть використані на розширення 
активних операцій. Фінансові ресурси, одержані внаслідок додаткового розміщення акцій, не будуть використовуватись для покриття збитків  
       
       
      10.1.4. Загальними зборами емітента не приймалося рішення протягом звітного періоду щодо анулювання, консолідації або дроблення 
акцій  
       
      10.2.1.  
      Інформація про емісійні цінні папери емітента (окрім акцій) - облігації:  
       
      - вид, форма випуску, форма існування, серія (тип), інші ідентифікаційні ознаки цінних паперів - облігації підприємств; відсоткові іменні 
(серія "E"); звичайні (незабезпечені); відсоткова ставка 12,5%;  
      - дата реєстрації випуску і номер свідоцтва про реєстрацію випуску - "29" квітня 2011 року № 68/2/11 (дата видачі - "11" квітня 2012р.);  
      - назва органу, що видав свідоцтво про реєстрацію випуску - Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України;  
      - кількість цінних паперів випуску - 200 000 (двісті тисяч) штук;  
      - номінальна вартість цінних паперів випуску - 1 000 (одна тисяча) гривень;  
      - загальна номінальна вартість випуску - 200 000 000 (двісті мільйонів) гривень;  
      - права, закріплені за кожним цінним папером випуску - право купувати та продавати облігації на вторинному біржовому та 
позабіржовому ринках цінних паперів; право на отримання номінальної вартості облігацій при настанні строку їх погашення; право на 
отримання відсоткового доходу у вигляді нарахованих відсотків на номінальну вартість облігацій в кінці кожного відсоткового періоду; право 
на здійснення інших операції з облігаціями, що не суперечать чинному законодавству України; право пред’являти облігації Емітенту до 
викупу на умовах визначених Проспектом емісії облігацій серії «E»;  
      - у разі присвоєння цінним паперам емітента кредитного рейтингу — рівень рейтингової оцінки відповідного випуску цінних паперів;  



      - порядок та умови погашення цінних паперів випуску - дата початку погашення облігацій серії «E» – 22.05.2013р., дата закінчення 
погашення облігацій серії «E» – 22.05.2013р., погашення облігацій серії «E» здійснюється за адресою: Україна, 01021, м.Київ, Кловський 
узвіз, 9/2; погашення облігацій здійснюється за номінальною вартістю в національній валюті України (гривні);  
      - якщо цінні папери є облігаціями, які надають їх власникам право на отримання відсоткового доходу, - розмір відсоткового доходу, 
порядок та умови його виплати - у день виплати доходу за облігаціями серії «E» Емітент отримує в депозитарії ПрАТ “ВДЦП” зведений 
обліковий реєстр власників облігацій серії «E», складений на закритий операційний день, що передує даті виплати відсотків за облігаціями 
серії «E». На підставі наданого ПрАТ “ВДЦП” зведеного облікового реєстру Банк розраховує суму виплати відсотків для кожного власника 
облігацій серії «E» та перераховує належний відсотковий дохід на рахунки власників облігацій серії «E» або виплачує через касу Банку 
(Україна, 01021, м.Київ, Кловський узвіз, 9/2) протягом 1 (одного) банківського дня, згідно з вимогами діючого законодавства України та 
умовами випуску. У разі відсутності у зведеному обліковому реєстрі даних щодо реквізитів, або якщо реєстр містить помилкові реквізити, за 
якими повинна бути проведена виплата відсоткового доходу, кошти депонуються на відповідному рахунку Банку. Відсотки на депоновані 
кошти не нараховуються та не виплачуються. Банк здійснює виплату доходу після особистого звернення власника облігацій серії «E». 
Власник облігацій серії «E» повинен надати заяву про отримання відповідної суми коштів та документи, що посвідчують особу;  
      - якщо цінні папери є забезпеченими облігаціями - відсутні;  
      - якщо цінні папери є конвертованими цінними паперами - відсутні.  
       
      Випуски, реєстрація яких скасована:  
       
      - облігації, іменні, процентні у бездокументарній формі, незабезпечені, серії А, ISIN A4000000673, свідоцтво про реєстрацію випуску № 
759/2/06, дата реєстрації 30.11.2006р., видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі - ДКЦПФР), 50 000 (п’ятдесят 
тисяч) штук, номінальна вартість - 1000 грн., загальна сума - 50000 000 (п’ятдесят мільйонів) гривень, випуск погашено повністю 
10.12.2009р., випуск облігацій скасовано розпорядженням ДКЦПФР №07-С-О від 20.01.2009р.;  
      - облігації, іменні, процентні у бездокументарній формі, незабезпечені, серії В, ISIN UA4000019210, свідоцтво про реєстрацію випуску № 
553/2/07, дата реєстрації 07.09.2007р., видане ДКЦПФР 29.11.2007 р., 100 000 (сто тисяч) штук, номінальна вартість - 1000грн., загальна 
сума 100 000 000 (сто мільйонів) гривень, випуск погашено повністю 20.09.2010р., випуск облігацій скасовано розпорядження ДКЦПФР 
№397-С-О від 24.11.2009р.;  
      - облігації, іменні, процентні у бездокументарній формі, незабезпечені, серії С, ISIN UA4000024129, свідоцтво про реєстрацію випуску № 
822/2/07, дата реєстрації 29.10.2007р., видане ДКЦПФР, 220 000 (двісті двадцять тисяч) штук, номінальна вартість - 1000 грн., загальна сума 
220 000 000 (двісті двадцять мільйонів) гривень, випуск погашено повністю 07.11.2010р., випуск облігацій скасовано розпорядження 
ДКЦПФР №55-С-О від 25.02.2010р.;  
      - облігації, іменні, процентні у бездокументарній формі, незабезпечені, серії D, ISIN UA4000036594, свідоцтво про реєстрацію випуску № 
421/2/08, дата реєстрації 14.04.2008р., видане ДКЦПФР, 1 473 (одна тисяча чотириста сімдесят три) штуки, номінальна вартість - 1000 грн., 
загальна сума 1 473 000 (один мільйон чотириста сімдесят три тисячі) гривень, випуск достроково погашено повністю 26.04.2009р., випуск 
облігацій скасовано розпорядження ДКЦПФР №369-С-О від 16.10.2009р.;  
      - облігації, іменні, процентні у бездокументарній формі, незабезпечені, серії F, ISIN UA4000118806, Тимчасове свідоцтво №69/2/11,  



      дата реєстрації 29.04.2011р., видане ДКЦПФР, 300 000 (триста тисяч) штук, номінальна вартість - 1 000 грн., загальна сума 300 000 000 
(триста мільйонів) гривень, не розміщено жодної облігації - Рішення Правління Банку (Протокол № 34 від 30.08.2012р.), випуск облігацій 
скасовано розпорядження НКЦПФР №143—КФ-СТ-О від 12.09.2012р.  
       
      Випуски, зобов'язання емітента за цінними паперами якого не виконане або виконане неналежним чином (дефолт), відсутні  
      10.2.2. Емітент в звітному періоді не розміщував облігації із забезпеченням, які перебувають в обігу 
      10.2.3. Емісійні цінні папери (окрім акцій) емітента, які станом на кінець звітного періоду перебувають у процесі розміщення, відсутні  
      10.2.4. Емітентом не приймалося рішення у поточному році провести додатковий випуск емісійних цінних паперів (окрім акцій)  
       
      10.3. Потягом звітного періоду фактів лістингу (делістингу) цінних паперів емітента не було  
       
      Торгівля цінними паперами здійснюється на організованому ринку, найвища ціна на облігації підприємств протягом звітного першого 
кварталу склала 988,07 грн., найнижча ціна склала 968,80 грн., котирувальний список ПФТС 2-го рівня лістингу.  
      10.4. Прості іменні акції емітента не допускалися до торгівлі організатором торгівлі  
       
      Біржового контракту в звітному періоді не укладалося.  
      10.5.  
      Приватне акціонерне товариство "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів"  
      Код за ЄДРПОУ 35917889  
      04107, м.Київ, вул.Тропініна, 7г  
      Ліцензія ДКЦПФР АВ 498004 від 19.11.2009р.  
       
      Зміни протягом звітного періоду особи, що веде облік права власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, не було  
       
      10.6. Цінні папери емітента, які перебувають в обігу за межами України, відсутні  
       
      10.7. Інші цінні папери емітента, (окрім емісійних цінних паперів), відсутні 

  



Розділ ХІ. Фінансова звітність емітента 

Фінансова звітність, підготовлена відповідно до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (формат pdf) 
      Фінансову звітність емітента складено відповідно до вимог Постанови Правління НБУ "Про затвердження Інструкції про порядок 
складання та оприлюднення фінансової звітності банків України" від 24.10.2011 за № 373  
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Розділ ХIІ. Висновок щодо операційної та фінансової діяльності емітента 

       

Цей розділ містить оцінки і прогнози уповноважених органів емітента щодо майбутніх подій та/або дій, перспектив розвитку 
галузі економіки, в якій емітент здійснює основну діяльність, і результатів діяльності емітента, у тому числі планів 
емітента, ймовірності настання певних подій чи вчинення певних дій. Інвестори не повинні повністю покладатися на оцінки і 
прогнози органів емітента, оскільки фактичні результати діяльності емітента в майбутньому можуть відрізнятися від 
прогнозованих результатів з багатьох причин. 
      12.2.  
      Економічне середовище, в умовах якого банк здійснює свою діяльність  
       
      В січні-березні 2013 року Банк працював в умовах невеликого, майже нульового зростання ВВП. За підсумками 2012 ВВП показав 
практично нульовий результат росту (+0,2%). Такий невеликий результат стався в зв’язку з збереженням рецесії в Єврозоні та низького 
попиту на зовнішніх ринках на товари українського експорту. Ситуація ускладнювалась в зв’язку з обмеженим доступом до фінансових 
ресурсів.  
      За результатами 1 кварталу 2013 року індекс споживчих цін зріс всього на +0.1% (у 1 кварталі 2012 року зафіксована інфляція +0,7%). 
Після інфляції у січні, індекс споживчих цін зменшився у лютому та залишився нульовим у березні 2013. Головними чинниками цього стали: 
зменшення цін на продукти харчування у 1 кварталі 2013 року на -0,2%, слабкий купівельний попит населення, а також стабільні житлово-
комунальні тарифи.  
      Негативний вплив на динаміку промислового виробництва в січні-лютому 2013 року продовжила здійснювати несприятлива 
зовнішньоекономічна кон’юнктура. За підсумками січня-лютого 2013 українська промисловість зафіксувала спад виробництва на рівні -4,8% 
(у січні-лютому 2012 року промисловість показала зростання на +3,2%.).  
      В продовж І кварталу 2013 року посиленого попиту на іноземну валюту не спостерігалось. Інтервенції НБУ на міжбанківському ринку 
впродовж І кварталу 2013 року склали $0,8 млрд. (у ІV кварталі 2012 року сума інтервенцій НБУ склала $3,9 млрд.). Офіційний курс 
національної валюти за І квартал 2013 року по відношенню до долара США не змінився та склав 7,9930 грн./дол. США. Ринковий курс за цей 
період майже не змінився та становив 8,1 грн./дол. США  
      Впродовж звітного періоду ресурсна база банків зростала. Зокрема, загальний обсяг депозитів в І кварталі 2013 року збільшився на 
+4,1% майже на +23,5 млрд грн. (в 1 кварталі 2012 депозити зросли на 1,7% або +8,2 млрд.грн). В зв’язку з суттєвим зменшенням 
девальваційних очікувань та із з подорожчанням гривневих депозитів, зростання депозитного портфелю відбулося за рахунок вкладів в 
національній валюті, які зросли на 8% (або + 25,5 млрд грн), в той час як депозити в іноземній валюті зменшились на 0,8% (- 1,9 млрд. грн).  
      Після зростання відсоткових ставок впродовж ІІ половини 2012 року, у І кварталі 2013 року відбувалося зменшення вартості депозитів. За 
даними НБУ середня процентна ставка за депозитами в національній валюті зменшилась в середньому на 1,8%, а в іноземній на 0,8%. За 
кредитами за цей період ставка в національній валюті зменшилась в середньому на 1,1%, в той час як в іноземній валюті збільшились на 
0,5%.  
      За результатами І кварталу 2013 року загальний обсяг наданих кредитів в економіку збільшився на 1,5% або +11,9 млрд грн (порівняно з 
зменшення в І кварталі 2012 року на -0,2% або -1,3 млрд грн.). ). Зростання відбулося майже пропорційно, як за рахунок національній валюті 
(+6 млрд грн) так і іноземної (+ 5,9 млрд грн). Кредити юридичним особам зросли як в національній так і іноземній валюті на +0,5% та на 



+4,1% відповідно. Кредити населенню в І кварталі 2013 року зросли на +0,5% (або +0,9 млрд грн), за рахунок кредитів наданих в 
національній валюті (+3,9% або +3,8 млрд грн), що компенсувало зниження валютних кредитів (на -3,5% або -2,9 млрд грн.) за рахунок 
погашення та реструктуризації.  
      Прибуток банківської системи за період січень-березень 2013 року склав 0,78 млрд. грн. (прибуток за цей період 2012 року склав +1,23 
млрд. грн.).  
       
       
      12.3.  
      Протягом 1 кварталу 2013 року Банк поніс витрат на суму 137,7 млн. грн., в тому силі адміністративні та інші операційні склали - 134,9 
млн. грн., а на капітальні інвестиції – 2,82 млн. грн.  
      Слід зауважити, що Банк наразі обмежується найнеобхіднішими та пріоритетними напрямками інвестування на забезпечення поточної 
діяльності, включаючи інвестиції в розвиток інформаційних технологій та інформаційної безпеки, забезпечення покращення якості роботи 
мережі, впровадження стратегічно важливих ініціатив, заміну застарілого та зіпсованого обладнання, реконструкцію приміщень, засоби 
технічної охорони тощо.  
      Основними джерелами покриття залишаються основні статті доходів Банку, зокрема:  
      - процентний дохід, отриманий від залучення нових клієнтів, розвитку та запуску нових продуктів, особливо для роздрібного сегменту 
ринку, та продовження роботи з проведення реструктуризації та конвертації кредитів фізичних осіб, шляхом зміни відсоткової ставки та 
графіку платежу по діючим кредитам, спрямованих на зменшення валютних ризиків та доларизації активів;  
      - комісійний дохід за рахунок запуску нових продуктів, перегляду діючих тарифів в розрізі програм та активізації роботи відділень шляхом 
введення нової системи преміювання;  
      - результат від торгівельних операцій за рахунок збільшення обсягів купівлі/продажу валюти (в. т. банківських металів) та маржі, що 
обумовлено зростанням активності населення.  
       
       
      12.4.  
      ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК» входить до II групи великих комерційних банків України за розмірами активів та займає 35 місце. Станом на 
31.03.2013 року активи банку склали 5,5 млрд. грн. Основною стратегічною метою діяльності і розвитку Банку є створення міцного й 
універсального банку, який надає повний спектр банківських послуг юридичним та фізичним особам.  
      В березні 2013 єдиним акціонером Банку, материнською компанією Intesa Sanpaolo S.p.A. було прийняте рішення щодо збільшення 
капіталу ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК» на 70 міліонів євро, які будуть конвертовані в гривню по курсу на дату купівлі акцій.  
      Впродовж 1 кварталу 2013 Банк працював в напрямку розвитку роздрібного сегменту бізнесу шляхом активного продажу таких продуктів, 
як авто та споживче кредитування, а також продовжував зосереджуватися на залученні гривневих депозитів.  
      Проте, в цілому відбулося зниження кредитного портфелю, як корпоративного, так і роздрібного, в основному за рахунок планових 
погашень кредитної заборгованості клієнтів, що не було компенсовано зростанням роздрібного кредитного портфелю в гривні по авто та 
споживчому кредитуванню. Тому як результат, кредитний портфель суб’єктів підприємницької діяльності зменшився з 1 350,6 млн. грн. у 
2012 році до 1 297,4 млн. грн. у 1 кварталі 2013 році або на 4%, а доля ринку за даними НБУ станом на грудень становила 0,2%.  



      Кредитний портфель фізичних осіб зменшився з 3 080,9 млн. грн. у 2012 році до 3 068,4 млн. грн. у 1 кварталі 2013 року або на 0,4%. 
Доля ринку за даними НБУ станом на грудень становила 1,7%.  
      Основним джерелом фінансування операційної діяльності для Банку традиційно є кошти клієнтів. У загальній структурі зобов’язань кошти 
клієнтів займають близько 78%. Однак, у 1 кварталі 2013 року Банк мав високий рівень надлишкової ліквідності, що призвело з одного боку 
до зростання витрат по депозитному портфелю, особливо в гривні, а з іншого - до суттєвого погіршення процентної маржі через обмеженість 
в обсягах кредитування в реальний сектор економіки та зниженням вартості ресурсів на міжбанківському ринку.  
      Кошти клієнтів зросли протягом 2013 року на 10%, як за рахунок вкладів фізичних осіб, так і юридичних осіб. Доля ринку за даними НБУ 
станом на грудень становила 0,5%.  
       
       
       

  



Інформація про осіб, що підписують документ 

       

Зазначені нижче особи підтверджують достовірність відомостей, що містяться у квартальній інформації. 

Посада керівника емітента 
 

Прізвище, ім'я та по батькові керівника емітента 
 

Посада головного бухгалтера емітента 
 

Прізвище, ім'я та по батькові головного бухгалтера емітента 
 

 



Узагальнені дані квартальної інформації1. Основні відомості про емітента 

1.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента 

1.1.1. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 14360920 

1.1.2. Повне найменування Публічне акціонерне товариство комерційний банк "ПРАВЕКС-БАНК" 

1.1.3. Скорочене найменування (за наявності) ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК" 

1.1.4. Організаційно-правова форма за КОПФГ Акціонерне товариство 

1.1.5. Поштовий індекс 01021 

1.1.6. Область м.Київ 

1.1.7. Район Печерський 

1.1.8. Населений пункт м.Київ 

1.1.9. Вулиця Кловський узвіз 

1.1.10. Будинок 9/2 

1.1.11. Корпус 
 

1.1.12. Офіс / квартира 
 

 
1.2. Інформація про державну реєстрацію емітента 

1.2.1. Номер свідоцтва Cерія А00 № 027036 

1.2.2. Дата видачі свідоцтва 27.10.2004 

1.2.3. Орган, що видав свідоцтво Печерська районна у місті Києві державна адміністрація 

1.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн) 941920000.00 

1.2.5. Сплачений статутний капітал (грн) 941920000.00 

 
1.3. Банки, що обслуговують емітента 

Найменування банку (філії, відділення банку) МФО банку Поточний рахунок Валюта 

1 2 3 4 

Головне управління НБУ по м.Києву і Київській області 321024 32005176801 гривня 

ПАТ "Сітібанк" м.Київ 300584 16007400032009 гривня 



ПАТ "Укргазбанк" м.Київ 320478 16005021460 гривня 

ПАТ "Укрсоцбанк" м.Київ 300023 1600804041 гривня 

ПАТ "Укрексімбанк" м.Київ 322313 16008011713135 гривня 

ПАТ "РОДОВІД БАНК" м.Київ 321712 16000000000049 гривня 

ПАТ "Альфа- Банк" м.Київ 300346 16001000007001 гривня 

ПАТ КБ "Хрещатик" м.Київ 300670 1600800011668 гривня 

АТ "БРОКБІЗНЕСБАНК" м.Київ 300249 160070532300 гривня 

ПАТ "ВіЕйБі Банк" м.Київ 380537 160001001217 гривня 

ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" м.Київ 300335 1600157 гривня 

ПАТ КБ "Хрещатик" м.Київ 300670 1600800011668 долар США 

АТ "БРОКБІЗНЕСБАНК" м.Київ 300249 160060532310 долар США 

ПАТ "ВіЕйБі Банк" м.Київ 380537 160001001217 долар США 

ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" м.Київ 300335 1600157 долар США 

ПАТ "ВіЕйБі Банк" м.Київ 380537 160001001217 євро 

ПАТ "РАйффайзен Банк Аваль" м.Київ 30335 1600157 євро 

ПАТКБ "Хрещатик" м.Київ 300670 1600800011668 євро 

ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" м.Київ 300335 1600157 угорський форинт 

ВАТ "Приорбанк" 153001749 1702080970011 білоруські рублі 

Commerzbank AG - 400886724400 
англійські фунти 
стерлінгів 

Commerzbank AG - 400886724401 євро 

Commerzbank AG - 400886724400 швейцарські франки 

Deutsche Bank AG - 947058410 євро 

Deutsche Bank AG - 10094705840005 долар США 

DEUTSCHE BANK TRUST CO.AMERICAS - 04400554 долар США 

STANDARD CHARTERED BANK NEW YORK BRANCH - 3582023624001 долар США 

Credit Suisse AG - 0835081911144002 платина 

Credit Suisse AG - 0835081911144003 паладій 

Credit Suisse AG - 0835081911144001 срібло 

Credit Suisse AG - 0835081911144005 золото 



Intesa Sanpaolo S.p.A. - 100100018822 швейцарські франки 

Intesa Sanpaolo S.p.A. - 100100003230 долаар США 

Intesa Sanpaolo S.p.A. - 100100018821 
англійські фунти 
стерлінгів 

Intesa Sanpaolo S.p.A. - 100100004826 євро 

Intesa Sanpaolo S.p.A. - 100100019055 євро 

INTESA SANPAOLO S.P.A., NEW YORK BRANCH - 148230810001 долар США 

ЗАТ "Банк Интеза" м.Москва 044525922 30111810710000000118 російський рубль 

ВАТ "Акционерный коммерческий "Сберегательный Банк Российской Федерации" 047888670 30111810000000000132 російський рубль 

ВАТ "Акционерный банк "Содействие общественным инициативам" 044525487 30111810800000018412 російський рубль 

 
1.4. Основні види діяльності 

Найменування виду діяльності Код за КВЕД 

1 2 

Інше грошове посередництво 65.12.0 

 

 2. Інформація про загальні збори акціонерів 

 
Чергові Позачергові 

1 2 3 

Вид загальних зборів* x 
 

Дата проведення 21.03.2013 
 

Кворум зборів** 100 
 

 

* Поставити помітку 'x' у відповідній графі. 
 

** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства. 
 

 

  



3. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент* 

Повне 
найменування 

Організаційно- 
правова 
форма 

Іденти- 
фікацій- 

ний 
код за 

ЄДРПОУ 

Місцезнаходження, міжміський 
код, телефон, факс 

Вид 
діяльності 

Назва державного 
органу, що видав 

ліцензію або інший 
документ на цей 
вид діяльності 

Дата 
видачі 
ліцензії 

або 
іншого 

документа 

Номер 
ліцензії 

або іншого 
документа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Європейський 
страховий альянс 

Акціонерне 
товариство 

19411125 
04050, м.Київ, вул.Глибочицька, 33-
37, (044) 254 63 00, (044) 254 63 50 

Страхова 
діяльність 

Державна комісія з 
регулювання ринків 
фінансових послуг 
України 

10.05.2011 
АВ № 584132, 
АВ № 584334 

Національна 
акціонерна 
страхова компанія 
"Оранта" 

Акціонерне 
товариство 

00034186 
01032, м.Київ, вул.Жилянська, 75, 
(044) 520 29 23, (044) 520 29 21 

Страхова 
діяльність 

Державна комісія з 
регулювання ринків 
фінансових послуг 
України 

05.09.2007 

АВ № 360280, 
АВ № 360284, 
АВ № 360285, 
АВ № 360287 

Страхова компанія 
"Провідна" 

Акціонерне 
товариство 

23510137 
03049, м.Київ, 
просп.Повітрофлотський, 25, (044) 
492 18 18 

Страхова 
діяльність 

ержавна комісія з 
регулювання ринків 
фінансових послуг 
України 

16.02.2010 АВ № 520904 

Українська 
страхова компанія 
"ГАРАНТ-АВТО" 

Акціонерне 
товариство 

16467237 
01042, м.Київ, пров.Ново-Печерський, 
19/3, (044) 456 00 00, (044) 206 88 11 

Страхова 
діяльність 

Державна комісія з 
регулювання ринків 
фінансових послуг 
України 

05.07.2011 АВ № 584613 

Акціонерна 
страхова компанія 
"Інго Україна" 

Акціонерне 
товариство 

16285602 
01054, м.Київ, вул.Воровського, 33, 
(044) 490 27 44, (044) 490 57 44 

Страхова 
діяльність 

Державна комісія з 
регулювання ринків 
фінансових послуг 
України 

16.07.2010 АВ № 546588 

Fitch Ratings Ltd 
Іноземне 
підприємство 

1316230 
Great Britain, London E14 5GN 30 
North Colonnade, +44 20 3530 1000, 
+44 20 3530 1500 

Рейтингове 
агенство - 
присвоєння і 
підтримка 
кредитних 
рейтингів 

Діяльність не 
ліцензується, компанія 
має статус офіційної 
статистичної 
рейтингової організації 
(статус NRSRO) в 
рамках нормативної 
Комісії по цінним 
паперам США (SEC) 

16.07.2007 
Рейтингова 
угода 

Фондова біржа Акціонерне 33718227 49000, м.Дніпропетровськ, вул.Леніна, Діяльність з Національна комісія з - - 



"Перспектива" товариство 30, (056) 373 95 94 організації торгівлі 
на фондовому 
ринку 

цінних паперів та 
фондового ринку 

Фондова біржа 
"ПФТС" 

Акціонерне 
товариство 

21672206 
03150, м.Київ, вул.В.Васильківська, 
72, (044) 277 50 00, (044) 277 50 01 

Діяльність з 
організації торгівлі 
на фондовому 
ринку 

Національна комісія з 
цінних паперів та 
фондового ринку 

25.01.2010 АВ № 390872 

Інвестиційний 
капітал Україна 

Товариство з 
обмеженою 
відповідальністю 

35649564 
01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького, 
19-21, (044) 220 01 20 

Діяльність з 
торгівлі цінними 
паперами 
(Адеррайтинг) 

Національна комісія з 
цінних паперів та 
фондового ринку 

17.11.2008 АВ № 440400 

ВТБ Банк 
Акціонерне 
товариство 

14359319 
01004, м.Київ, 
бул.Т.Шевченка/вул.Пушкінська, 8/26, 
(044) 239 35 26 

Діяльність з 
торгівлі цінними 
паперами 
(Адеррайтинг) 

Національна комісія з 
цінних паперів та 
фондового ринку 

11.08.2008 АВ № 399105 

Всеукраїнський 
депозитарій цінних 
паперів 

Акціонерне 
товариство 

35917889 
04107, м.Київ, вул.Тропініна, 7г, (044) 
585 42 40 

Надання 
депозитарних 
послуг на 
українському 
фондовому ринку 

Національна комісія з 
цінних паперів та 
фондового ринку 

19.11.2009 АВ № 498004 

КПМГ Аудит 
Акціонерне 
товариство 

31032100 
01001, м.Київ, вул.Михайлівська, 11, 
(044) 490 55 07, 490 55 08 

Аудиторські 
послуги 

Аудиторська палата 
України 

26.01.2001 
Свідоцтво № 
2397 

ПЮП "Юрсервіс 
Консалтинг 
Компані" 

Приватне 
підприємство 

22522199 
01021, м.Київ, вул.Липська, 19/7, (044) 
254 04 74 

Юридична 
діяльність 

- - - 

"Бі. Сі. Томс енд 
Ко" 

Товариство з 
обмеженою 
відповідальністю 

37147239 
01030, м.Київ, вул.І.Франка, 40Б, 
оф.301 

Надання 
юридичних і 
консультаційних 
послуг 

- - - 

Центр безпеки 
"Слов`яни" 

Товариство з 
обмеженою 
відповідальністю 

33500368 

Юридична адреса: 04050, м.Київ, 
вул.Мельникова, 12, оф.90. Фактична 
адреса: 01004, м.Київ, 
вул.В.Васильківська, 5 "Арена клас" 

Надання 
юридичних і 
консультаційних 
послуг 

МВС України 23.02.2012 АВ № 594961 

 

* Вказується інформація про професійних учасників фондового ринку, послугами яких користується емітент, аудиторів (аудиторські фірми), які надають 
аудиторські послуги емітенту, юридичних осіб, які надають правову допомогу емітенту, юридичних осіб, які надають страхові послуги емітенту, юридичних осіб, які 
уповноважені здійснювати рейтингову оцінку емітента та/або його цінних паперів.  

 



4. Відомості про цінні папери емітента 

4.1. Інформація про випуски акцій 

Дата 
реєстраці

ї 
випуску 

Номер 
свідоцтв

а про 
реєст- 
рацію 

випуску 

Найменуванн
я органу, що 

зареєстрував 
випуск 

Міжнародний 
ідентифікаційни

й номер 

Тип 
цінного 
папера 

Форма 
існування 

Форма 
випуск

у 

Номі- 
нальна 
вартіст

ь 
(грн) 

Кількість 
акцій 
(шт.) 

Загальна 
номінальна 

вартість 
(грн) 

Частка у 
статутном

у 
капіталі 

(відсотки) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

05.01.2011 10/1/11 

Національна 
комісія з цінних 
паперів та 
фондового ринку 

14360920 
привілейован
і 

бездокументарн
а 

іменні 0.58 1500000 870000.00 0.0924 

31.07.2012 147/1/2012 

Національна 
комісія з цінних 
паперів та 
фондового ринку 

14360920 прості 
бездокументарн
а 

іменні 0.58 
162250000

0 
941050000.0

0 
99.9076 

 
4.2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій) 

4.2.1. Процентні облігації 

Дата 
реєстрації 

випуску 

Номер 
свідоцтва 

про 
реєст- 
рацію 

випуску 

Найменування 
органу, що 

зареєстрував 
випуск 

Номі- 
нальна 

вартість 
(грн) 

Кількість 
у 

випуску 
(шт.) 

Форма 
існування 

Форма 
випуску 

Загальна 
номінальна 

вартість 
(грн) 

Відсоткова 
ставка за 

облігаціями 
(відсотки) 

Строк 
виплати 
відсотків 

Дата пога- 
шення 
облі- 
гацій 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

29.04.2011 68/2/11 
Національна комісія з 
цінних паперів та 
фондового ринку 

1000.00 200000 бездокументарна іменні 200000000.00 12.5 22.05.2013 22.05.2013 

 
4.2.2. Дисконтні облігації 

Дата Номер Найменування органу, що Номі- Кількість Форма існування Форма випуску Загальна Дата 



реєстрації 
випуску 

свідоцтва 
про 

реєст- 
рацію 

випуску 

зареєстрував випуск нальна 
вартість 

(грн) 

у випуску 
(шт.) 

номінальна 
вартість 

(грн) 

погашення 
облігацій 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

- - - - - документарна на пред`явника - - 

 
4.2.3. Цільові (безпроцентні) облігації 

Дата 
реєстрації 

випуску 

Номер 
свідоцтва 

про 
реєст- 
рацію 

випуску 

Найменування органу, 
що зареєстрував 

випуск 

Номі- 
нальна 

вартість 
(грн) 

Кількість 
у випуску 

(шт.) 

Форма 
існування 

Форма 
випуску 

Загальна 
номінальна 

вартість 
(грн) 

Найме- 
нування 
товару 

(послуги), 
під який 

здійснено 
випуск 

Дата 
погашення 
облігацій 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

- - - - - документарна на пред`явника - - - 

 
4.3. Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (емісія яких підлягає реєстрації) (крім іпотечних облігацій, іпотечних 

сертифікатів, сертифікатів ФОН) 

Дата випуску 
Вид цінних 

паперів 
Обсяг 

випуску 

Обсяг 
розміщених 

цінних 
паперів на 
звітну дату 

(грн) 

Умови обігу та погашення 

1 2 3 4 5 

- - - - - 

 
4.4. Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду 

№ з/п 
Дата 

зарахування 
акцій на 

Кількість 
акцій, що 

викуплено 

Дата 
реєстрації 
випуску 

Номер 
свідоцтва 

про 

Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій, що 
викуплено 

Частка у 
статутному 

капіталі 



рахунок 
емітента 

(шт.) акцій, що 
викуплено 

реєстрацію 
випуску 

акцій, що 
викуплено 

(відсотки) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 - - - - - - 

 
4.5. Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів 

Кількість замовлених бланків сертифікатів цінних паперів (шт.) - 

у тому числі: сертифікатів акцій - 

сертифікатів облігацій - 

сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду 
цінних паперів) 

- 

Кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (шт.) - 

у тому числі: сертифікатів акцій - 

сертифікатів облігацій - 

сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду 
цінних паперів) 

- 

 

5. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів 

Дата 
реєстрації 
випуску 

Номер 
свідоцтва 

про 
реєстрацію 

випуску 

Найменування особи гаранта 

Ідентифі- 
каційний 

код за 
ЄДРПОУ 
гаранта 

Місцезнаходження гаранта 

1 2 3 4 5 

- - - - - 

 

  



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

Найменування основних 
засобів 

Власні основні засоби 
(тис. грн) 

Орендовані основні засоби 
(тис. грн) 

Основні засоби, всього 
(тис. грн) 

на початок 
періоду 

на кінець періоду 
на початок 

періоду 
на кінець періоду 

на початок 
періоду 

на кінець періоду 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Виробничого призначення 403139.747 390062.137 0 0 403139.747 390062.137 

будівлі та споруди 298636.602 294534.750 0 0 298636.602 294534.750 

машини та обладнання 93912.909 85673.837 0 0 93912.909 85673.837 

транспортні засоби 5878.333 5630.093 0 0 5878.333 5630.093 

інші 4711.903 4223.457 0 0 4711.903 4223.457 

2. Невиробничого призначення 3411.136 3366.331 0 0 3411.136 3366.331 

будівлі та споруди 3360.800 3335.275 0 0 3360.800 3335.275 

машини та обладнання 0 0 0 0 0 0 

транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 

Інші 50.336 31.056 0 0 50.336 31.056 

Усього 406550.883 393428.468 0 0 406550.883 393428.468 

 

7. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

Найменування показника За звітний період За попередній період 

1 2 3 

Розрахункова вартість чистих активів 1014851102.50 417480221.83 

Статутний капітал 941920000.00 941920000.00 

Скоригований статутний капітал 
  

Опис* 
  

Висновок** 
  

 

  



8. Відомості щодо особливої інформації, що виникала протягом звітного періоду. 

Дата вчинення 
дії 

Дата 
оприлюднення 
повідомлення 

Вид інформації 

1 2 3 

 



Фінансова звітністьЗвіт про фінансовий стан (Баланс) 

за 1 квартал 2013 року 

Найменування статті Звітний період Попередній період 

1 2 3 

АКТИВИ 
  

Грошові кошти та їх еквіваленти 992831 601007 

Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку 97347 74125 

Торгові цінні папери - - 

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

- - 

Кошти в інших банках, у т. ч.: - 200 

в іноземній валюті - - 

резерви під знецінення коштів в інших банках - - 

Кредити та заборгованість клієнтів, у т. ч.: 3280338 2696016 

кредити та заборгованість юридичних осіб, у т. ч.: 1163459 1213789 

в іноземній валюті 455196 478156 

резерви під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів (133910) (136789) 

кредити та заборгованість фізичних осіб, у т. ч.: 2116879 1482227 

в іноземній валюті 528627 380206 

резерви під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів (951517) (1598714) 

Цінні папери в портфелі банку на продаж, у т. ч.: 35642 130226 

резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж - - 

Цінні папери в портфелі банку до погашення, у т. ч.: - - 

резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення - - 

Інвестиції в асоційовані та дочірні компанії - - 

Інвестиційна нерухомість 10882 10882 

Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток 1558 1558 

Відстрочений податковий актив 36725 35493 

Основні засоби та нематеріальні активи 654136 674143 



Інші фінансові активи, у т. ч.: 372869 47670 

резерви під інші фінансові активи (1615) (1600) 

Інші активи, у т. ч.: 36520 38437 

резерви під інші активи (781) (514) 

Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи вибуття 24771 25041 

Усього активів, у т. ч.: 5543559 4334738 

в іноземній валюті 1718373 1330066 

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 
  

Кошти банків, у т. ч.: 341624 343084 

в іноземній валюті 341588 339546 

Кошти клієнтів, у т. ч.: 3421172 3101040 

кошти юридичних осіб, у т. ч.: 805934 687425 

в іноземній валюті 270084 168820 

кошти юридичних осіб на вимогу, у т. ч.: 521196 495834 

в іноземній валюті 75920 109657 

кошти фізичних осіб, у т. ч.: 2615238 2413615 

в іноземній валюті 867085 864162 

кошти фізичних осіб на вимогу, у т. ч.: 747939 667541 

в іноземній валюті 216877 204843 

Боргові цінні папери, емітовані банком, у т. ч.: 50075 99180 

в іноземній валюті - - 

Інші залучені кошти - - 

Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток - - 

Відстрочені податкові зобов'язання 1399 - 

Резерви за зобов'язаннями 1765 2377 

Інші фінансові зобов'язання 513450 176159 

Інші зобов'язання 78158 75952 

Субординований борг 121065 119466 

Зобов'язання групи вибуття - - 

Усього зобов'язань, у т. ч.: 4528708 3917258 



в іноземній валюті 2038645 1601844 

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ 
  

Статутний капітал 941920 941920 

Емісійні різниці 786807 786807 

Незареєстровані внески до статутного капіталу - - 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (949496) (1547830) 

Резервні та інші фонди банку 1332 1332 

Резерви переоцінки 234288 235251 

Усього власного капіталу 1014851 417480 

Усього зобов'язань та власного капіталу 5543559 4334738 

 

Затверджено до випуску та підписано 12.04.2013 

Прізвище виконавця, номер телефону Мельник Т.І., (044) 201 17 57  

 

  



Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати) 

за 1 квартал 2013 року 

Найменування статті 

Звітний період Попередній період 

за поточний квартал 

за поточний квартал 
наростаючим 

підсумком з початку 
року 

за відповідний 
квартал 

попереднього року 

за відповідний 
квартал 

попереднього року 
наростаючим 

підсумком з початку 
року 

1 2 3 4 5 

Процентні доходи 119521 119521 158452 158452 

Процентні витрати  (90756) (90756) (84460) (84460) 

Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати) 28765 28756 73992 73992 

Комісійні доходи 42615 42615 49442 49442 

Комісійні витрати (2811) (2811) (4072) (4072) 

Результат від операцій з цінними паперами в торговому 
портфелі банку 

- - - - 

Результат від операцій з хеджування справедливої вартості - - - - 

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 

21 21 - - 

Результат від операцій з іноземною валютою 7224 7224 8078 8078 

Результат від переоцінки іноземної валюти 4518 4518 (817) (817) 

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 

(3) (3) (1746) (1746) 

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

- - 346 346 

Відрахування до резерву під знецінення кредитів та коштів в 648860 648860 (26711) (26711) 



інших банках  

Відрахування до резерву під знецінення дебіторської 
заборгованості та інших фінансових активів 

(282) (282) 45 45 

Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж - - - - 

Знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення - - - - 

Відрахування до резервів за зобов'язаннями 385 385 (578) (578) 

Інші операційні доходи 4044 4044 2346 2346 

Адміністративні та інші операційні витрати (134862) (134862) (132998) (132998) 

Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній - - - - 

Прибуток/(збиток) до оподаткування 598474 598474 (32673) (32673) 

Витрати на податок на прибуток (359) (359) (107) (107) 

Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває 598115 598115 (32780) (32780) 

Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування 

- - - - 

Прибуток/(збиток) 598115 598115 (32780) (32780) 

ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД: 
    

Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж (937) (937) 193 193 

Переоцінка основних засобів та нематеріальних активів (147) (147) (2) (2) 

Результат переоцінки за операціями з хеджування грошових 
потоків 

- - - - 

Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії - - - - 

Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом 192 192 49 49 

Інший сукупний дохід після оподаткування (892) (892) 240 240 

Усього сукупного доходу 597223 597223 (32540) (32540) 

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

чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 0.37 0.37 (0.02) (0.02) 

скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 0.37 0.37 (0.02) (0.02) 

Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої діяльності: 
    

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

скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію - - - - 

Прибуток/(збиток) на акцію за квартал: 
    



чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію  0.37 0.37 (0.02) (0.02) 

скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 0.37 0.37 (0.02) (0.02) 

 

Затверджено до випуску та підписано 12.04.2013 

Прізвище виконавця, номер телефону Мельник Т.І., (044) 201 17 57 

 

  



Звіт про прибутки і збитки 

за 1 квартал 2013 року 

Найменування статті 

Звітний період Попередній період 

за поточний квартал 

за поточний квартал 
наростаючим 

підсумком з початку 
року 

за відповідний 
квартал 

попереднього року 

за відповідний 
квартал 

попереднього року 
наростаючим 

підсумком з початку 
року 

1 2 3 4 5 

Процентні доходи 
    

Процентні витрати  
    

Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати) 
    

Комісійні доходи 
    

Комісійні витрати 
    

Результат від операцій з цінними паперами в торговому 
портфелі банку     

Результат від операцій з хеджування справедливої вартості 
    

Результат від переоцінки інших фінансових інструментів, що 
обліковуються за справедливою вартістю з визнанням 
результату переоцінки у фінансових результатах 

    

Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на 
продаж     

Результат від операцій з іноземною валютою 
    

Результат від переоцінки іноземної валюти 
    

Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості 
    

Прибуток/(збиток), який виникає під час первісного визнання 
фінансових активів за процентною ставкою, вищою або 
нижчою, ніж ринкова 

    

Збиток/(прибуток), який виникає під час первісного визнання 
фінансових зобов'язань за процентною ставкою, вищою або 
нижчою, ніж ринкова 

    

Відрахування до резерву під знецінення кредитів та коштів в 
    



інших банках 

Відрахування до резерву під знецінення дебіторської 
заборгованості та інших фінансових активів     

Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж 
    

Знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення 
    

Відрахування до резервів за зобов'язаннями 
    

Інші операційні доходи 
    

Адміністративні та інші операційні витрати 
    

Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній 
    

Прибуток/(збиток) до оподаткування 
    

Витрати на податок на прибуток 
    

Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває 
    

Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування     

Прибуток/(збиток) 
    

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

чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 
    

скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 
    

Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої діяльності: 
    

чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 
    

скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 
    

 

Затверджено до випуску та підписано 
 

Прізвище виконавця, номер телефону 
 

 

  



Звіт про сукупний дохід 

за 1 квартал 2013 року 

Найменування статті 

Звітний період Попередній період 

за поточний квартал 

за поточний квартал 
наростаючим 

підсумком з початку 
року 

за відповідний 
квартал 

попереднього року 

за відповідний 
квартал 

попереднього року 
наростаючим 

підсумком з початку 
року 

Прибуток/(збиток) за рік 
    

ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД: 
    

Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж 
    

Переоцінка основних засобів та нематеріальних активів 
    

Результат переоцінки за операціями з хеджування 
    

Накопичені курсові різниці від перерахунку у валюту подання 
звітності     

Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії 
    

Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом 
    

Інший сукупний дохід після оподаткування 
    

Усього сукупного доходу за рік, у т. ч.: 
    

власників банку 
    

неконтрольованої частки 
    

 

Затверджено до випуску та підписано 
 

Прізвище виконавця, номер телефону 
 

 

  



Звіт про зміни у власному капіталі 

за 1 квартал 2013 року 

Найменування статті 

Належить власникам банку 

Неконтро- 
льована 
частка 

Усього 
власного 
капіталу 

статутний 
капітал 

емісійні 
різниці 

резервні, інші 
фонди та 
резерви 

переоцінки 

нерозпо- 
ділений 

прибуток 
усього 

1 2 3 4 5 6 7 8 

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 

       

Скоригований залишок на 
початок попереднього періоду        

Усього сукупного доходу 
       

Емісія акцій: 
       

номінальна вартість 
       

емісійний дохід 
       

Власні акції, що викуплені в 
акціонерів:        

купівля 
       

продаж 
       

анулювання 
       

Об'єднання компаній 
       

Дивіденди 
       

Залишок на кінець попереднього 
періоду        

Усього сукупного доходу 
       

Емісія акцій: 
       



номінальна вартість 
       

емісійний дохід 
       

Власні акції, що викуплені в 
акціонерів:        

купівля 
       

продаж 
       

анулювання 
       

Об'єднання компаній 
       

Дивіденди 
       

Залишок на кінець звітного 
періоду        

 

Затверджено до випуску та підписано 
 

Прізвище виконавця, номер телефону 
 

 

  



Звіт про рух грошових коштів за прямим методом 

за 1 квартал 2013 року 

Найменування статті Звітний період Попередній період 

1 2 3 

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
  

Процентні доходи, що отримані 
  

Процентні витрати, що сплачені 
  

Комісійні доходи, що отримані 
  

Комісійні витрати, що сплачені 
  

Результат операцій з торговими цінними паперами 
  

Результат операцій з фінансовими похідними інструментами 
  

Результат операцій з іноземною валютою 
  

Інші отримані операційні доходи 
  

Виплати на утримання персоналу, сплачені 
  

Адміністративні та інші операційні витрати, сплачені 
  

Податок на прибуток сплачений 
  

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

Зміни в операційних активах та зобов'язаннях 
  

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

Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних паперів 
  

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

Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках 
  

Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгованості клієнтів 
  

Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів 
  

Чисте (збільшення)/зменшення інших активів 
  

Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків 
  

Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів 
  

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



Чисте збільшення/(зменшення) резервів за зобов'язаннями 
  

Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових зобов'язань 
  

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

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
  

Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж 
  

Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі банку на продаж 
  

Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення 
  

Надходження від погашення цінних паперів у портфелі банку до погашення 
  

Придбання дочірніх компаній за мінусом отриманих грошових коштів  
  

Надходження від реалізації дочірньої компанії за мінусом сплачених грошових коштів 
  

Придбання асоційованих компаній 
  

Надходження від реалізації асоційованих компаній 
  

Придбання інвестиційної нерухомості 
  

Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості 
  

Придбання основних засобів 
  

Надходження від реалізації основних засобів 
  

Придбання нематеріальних активів 
  

Надходження від вибуття нематеріальних активів 
  

Дивіденди отримані 
  

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

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
  

Емісія простих акцій 
  

Емісія привілейованих акцій 
  

Інші внески акціонерів, окрім емісії акцій 
  

Викуп власних акцій 
  

Продаж власних акцій 
  

Отримання субординованого боргу 
  

Погашення субординованого боргу 
  

Отримання інших залучених коштів 
  

Повернення інших залучених коштів 
  



Додаткові внески в дочірню компанію 
  

Надходження від продажу частки участі без втрати контролю 
  

Дивіденди виплачені 
  

Інші виплати акціонерам, окрім дивідендів 
  

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

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

Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів 
  

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду 
  

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду 
  

 

Затверджено до випуску та підписано 
 

Прізвище виконавця, номер телефону 
 

 

  



Звіт про рух грошових коштів за непрямим методом 

за 1 квартал 2013 року 

Найменування статті Звітний період Попередній період 

1 2 3 

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
  

Прибуток /(збиток) до оподаткування 
  

Коригування: 
  

знос та амортизація 
  

чисте збільшення/(зменшення) резервів під знецінення активів 
  

амортизація дисконту/(премії) 
  

результат операцій з торговими цінними паперами 
  

результат операцій з фінансовими похідними інструментами 
  

результат операцій з іноземною валютою 
  

(нараховані доходи) 
  

нараховані витрати 
  

чистий збиток/(прибуток) від інвестиційної діяльності 
  

чистий збиток/(прибуток) від фінансової діяльності 
  

інший рух коштів, що не є грошовим 
  

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

Зміни в операційних активах та зобов'язаннях: 
  

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

Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних паперів 
  

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

Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках 
  

Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгованості клієнтів 
  

Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів 
  

Чисте (збільшення)/зменшення інших активів 
  

Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків 
  



Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів 
  

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

Чисте збільшення/(зменшення) резервів за зобов'язаннями 
  

Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових зобов'язань 
  

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

Податок на прибуток сплачений 
  

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

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
  

Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж 
  

Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі банку на продаж 
  

Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення 
  

Надходження від погашення цінних паперів у портфелі банку до погашення 
  

Придбання дочірніх компаній за мінусом отриманих грошових коштів 
  

Надходження від реалізації дочірньої компанії за мінусом сплачених грошових коштів 
  

Придбання асоційованих компаній 
  

Надходження від реалізації асоційованих компаній 
  

Придбання інвестиційної нерухомості 
  

Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості 
  

Придбання основних засобів 
  

Надходження від реалізації основних засобів 
  

Придбання нематеріальних активів 
  

Надходження від вибуття нематеріальних активів 
  

Дивіденди отримані 
  

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

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
  

Емісія простих акцій 
  

Емісія привілейованих акцій 
  

Інші внески акціонерів, окрім емісії акцій 
  

Викуп власних акцій 
  



Продаж власних акцій 
  

Отримання субординованого боргу 
  

Погашення субординованого боргу 
  

Отримання інших залучених коштів 
  

Повернення інших залучених коштів 
  

Додаткові внески в дочірню компанію 
  

Надходження від продажу частки участі без втрати контролю 
  

Дивіденди виплачені 
  

Інші виплати акціонерам, окрім дивідендів 
  

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

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

Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів 
  

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду 
  

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду 
  

 

Затверджено до випуску та підписано 
 

Прізвище виконавця, номер телефону 
 

 

  



Примітки до звітів 

      Примітка "Потенційні зобов'язання банку" за I квартал 2013 року ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК"  
       
      а) Банк не має потенційних зобов'язань, пов'язаних із розглядом справ у суді, та потенційних податкових зобов'язань, щодо яких не 
створено резервів під потенційні зобов'язання  
       
      б) Зобов'язання з капітальних вкладень  
      За станом на 31 березня 2013 року у відповідності до укладених угод ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК" мав зобов'язання, пов'язані з придбанням 
основних засобів та нематеріальних активів, на суму 1 017 тис.грн.  
       
      в) Відповідність податковому законодавству та іншим регулятивним вимогам  
      Вимоги законодавства щодо оподаткування та інших питань, пов'язаних з банківськими операціями, у тому числі валютне регулювання, 
постійно змінюються. Законодавство та регулятивні вимоги не завжди однозначно сформульовані та є предметом різнобічних тлумачень з 
боку місцевих та центральних органів влади, а також інших виконавчих органів. Приклади невідповідностей у таких тлумаченнях не є 
рідкістю.  
      Банк виплатив або нарахував всі належні податки та збори відповідно до норм чинного законодавства та має достатні підстави для того, 
щоб успішно відхилити можливі претензії податкових органів і не вважає, що відповідний ризик є суттєво більшим у порівнянні із іншими 
підприємствами України  
       
      Інші примітки в табличному вигляді містяться у файлі формата pdf разом з фінансовою звітністю Банку за 1 квартал 2013 року в розділі 
XI "Фінансова звітність емітента"  
 





Квартальна інформація 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 14360920 

Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство комерційний банк "ПРАВЕКС-БАНК" 

Скорочене найменування емітента (за наявності): ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК" 

Організаційно-правова форма емітента за КОПФГ: Акціонерне товариство 

Місцезнаходження емітента: 
 

Поштовий індекс: 01021 

Область: м.Київ 

Район: Печерський 

Населений пункт: м.Київ 

Вулиця: Кловський узвіз 

Будинок: 9/2 

Корпус: 
 

Офіс / квартира: 
 

Міжміський код та телефон емітента: 0442011661 

Номер факсу емітента: 2011780 

Веб-сайт емітента: www.pravex.ua 

Дата, на яку складено квартальну інформацію (день, місяць, рік): 30.06.2013 

 

  



Вступ 

      Придбання цінних паперів емітента пов’язане з ризиками, описаними у квартальній інформації  

  



Розділ I. Основні відомості про емітента 

      1.1. Публiчне акцiонерне товариство комерцiйний банк "ПРАВЕКС-БАНК", скорочене найменування ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК", 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 14360920  
       
      1.2. Дата проведення реєстрації Національним банком України - 29 грудня 1992 року; дата проведення держреєстрації - 27 жовтня 2004 
року, місце проведення держреєстрації - Печерська районна у місті Києві державна адміністрація, місцезнаходження - 01021, м.Київ, 
Кловський узвiз, 9/2, засоби зв'язку - тел. (044) 201-16-61, факс (044) 201-17-80, адреса електронної пошти - bank@pravex.kiev.ua, веб-
сторінка, на якій доступна інформація про емітента чи його цінні папери - www.pravex.ua  
       
      Місцезнаходження, засоби зв'язку, адресу електронної пошти та веб-сторінки спеціального підрозділу емітента по роботі з акціонерами.  
      Відділ Спостережної Ради Банку ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК", 01021, м.Київ, Кловський узвіз, 9/2, тел./факс: (044) 201 16 05, 201 16 06, 
supervisoryboardoffice@pravex.ua  
       
      Місцезнаходження, засоби зв'язку, адресу електронної пошти та веб-сторінки спеціального підрозділу емітента по роботі з інвесторами.  
      Відділ інвестиційного банкінгу Департаменту казначейства та інвестиційного банкінгу ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК", 01021, м.Київ, Кловський 
узвіз, 9/2, тел./факс: (044) 521 02 67, http://www.pravex.ua/rus/services/invest  
       
      1.3. Строк існування емітента з дати його державної реєстрації - 20 роки 6 місяців, емітента створено на невизначений строк  
      1.4. Зазначені операції не здійснювалися протягом звітного періоду 
      1.5. Організаційна структура Банку станом на 30.06.2013р. складалась з таких підрозділів:  
      - Спостережна Рада;  
      - відділ Спостережної Ради:  
      • cпеціальна координаційна служба;  
      • служба корпоративної соціальної відповідальності.  
      - департамент внутрішнього аудиту;  
      - Правління;  
      - юридичний департамент;  
      - відділ комплаєнс;  
      - відділ генерального секретаріату;  
      - центр персонального банкінгу;  
      - департамент із запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і внутрішньої безпеки;  
      - департамент управління персоналом;  
      - департамент управління організаційними змінами;  
      - відділ корпоративного іміджу та зв`язків з громадськістю;  
      - відділ аналізу відгуків клієнтів;  
      - головне управління бізнесу;  



      - головне фінансове управління;  
      - головне управління ризик-менеджменту;  
      - головне операційне управління.  
       
      Рішення, відповідно до яких відбулися зміни в організаційній структурі в 2 кварталі 2013 року:  
      1. Рішенням Голови Спостережної Ради ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК» № 9755/53 від 16.04.2013р. вирішено затвердити оновлену версію 
Організаційного Кодексу у зв’язку зі створенням спеціальної координаційної служби у складі відділу Спостережної Ради.  
      2. Рішенням Спостережної Ради ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК» № 19 від 13.05.2013р. вирішено затвердити нові версії організаційної 
структури та Організаційного Кодексу у зв’язку з перенесенням центру персонального банку з головного управління бізнесу у пряме 
підпорядкування Голові Правління Банку для посилення позицій на ринковому сегменті заможних клієнтів, а також для покращення 
координації у зазначеній сфері та підвищення якості надання відповідних послуг.  
       
      ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК" не має дочірніх підприємств, філій, представництв.  
       
      Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, не надходили.  
       
       
      1.6. Емітент не має дочірніх підприємств, протягом звітного періоду нових дочірніх підприємств емітентом не створювалося та не 
набувалося підприємством протягом звітного періоду статусу залежного від емітента  
      Підприємства, які по відношенню до емітента є дочірніми, та були ліквідовані протягом звітного періоду або перебувають в процесі 
ліквідації протягом звітного періоду або якщо підприємство, яке по відношенню до емітента було залежним, протягом звітного періоду 
втратило статус залежності, відсутні  
      1.7.  
      Розмір зареєстрованого та сплаченого статутного капіталу емітента склав 941 920 (дев'ятсот сорок один мільйон дев'ятсот двадцять) 
тисяч гривень та розмір власного капіталу склав 417 480 (чотириста сімнадцять мільйонів чотириста вісімдесят) тисяч гривень на початок 
звітного періоду  
       
      Розмір зареєстрованого та сплаченого статутного капіталу емітента склав 949 170 (дев'ятсот сорок дев'ять мільйонів сто сімдесят) тисяч 
гривень та розмір власного капіталу склав 1 038 785 (один мільярд тридцять вісім мільйонів сімсот вісімдесят п'ять) тисяч гривень на кінець 
звітного періоду  
       
      Протягом звітного періоду відбулися зміни в розмірі статутного капіталу, а саме: відповідно до проведеного приватного розміщення акцій 
та з урахуванням результатів розміщення статутний капітал Банку збільшився та складає 949 170 (дев'ятсот сорок дев'ять мільйонів сто 
сімдесят) тисяч гривень. Статутний капітал Банку поділений на 1 635 000 000 (один мільярд шістсот тридцять п'ять мільйонів) штук простих 
іменних акцій та 1 500 000 (один мільйон п'ятсот тисяч) штук іменних привілейованих акцій номінальною вартістю 58 (п'ятдесят вісім) копійок 
кожна акція. В результаті збільшення статутного капіталу затверджено відповідні Зміни, що є невід'ємною частиною Статуту Банку.  



       
       
       
      1.8. Протягом звітного періоду емітент вступив до "Банківського клубу" Асоціації платників податків - 04050, м.Київ, вул.Артема, 60; Банк 
є членом Асоціації платників податків, яка є добровільною неприбутковою неполітичною громадською організацією громадян України, 
громадян інших держав, осіб без громадянства, діяльністю якої є представництва і захисту прав, економічних, соціальних, інших інтересів 
платників податків на місцевому, регіональному, галузевому, всеукраїнському рівнях, а також координація та консолідація дій своїх членів у 
сфері соціальних, правових та економічних відносин; термiн участi не визначений; частка інших учасників Асоціації у статутному 
(складеному, пайовому) капіталі емітента відсутня.  
       
      Протягом звітного періоду емітент не припиняв участь в об'єднанні підприємств (асоціації, корпорації, концерні, консорціумі, іншому 
об’єднанні підприємств) чи групі суб’єктів господарювання (фінансово-промисловій групі, холдинговій компанії тощо) 
      1.9.  
      Інформація щодо позачергових зборів Акціонера:  
       
      - дата зборів - "29" травня 2013 року;  
       
      - вид зборів - позачергові;  
       
      - кворум загальних зборів - наявність кворуму;  
       
      - питання порядку денного зборів:  
      1. затвердження сум переоцінки основних засобів, що були списані з балансу, які раніше були визнані у складі капіталу;  
      2. внесення змін до Статуту Банку  
       
      - результати розгляду кожного питання порядку денного із зазначенням кількості голосів «за», «проти» і «утримались»:  
      1. затвердити нерозподілений прибуток у сумі 2 117 037.75 грн., який виник при списанні з балансу основних засобів, переоцінка за якими 
у попередні звітні періоди визнавалася у складі капіталу;  
      направити нерозподілений прибуток у сумі 2 117 037.75 грн., який виник при списанні з балансу основних засобів, переоцінка за якими у 
попередні звітні періоди визнавалася у складі капіталу, на рахунок 5031 "Непокриті збитки минулих років";  
      2. відповідно до проведеного приватного розміщення акцій та з урахуванням результатів розміщення внести зміни до Статуту Банку, а 
саме: пункт 5.1. Статуту ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК" викласти в наступній редакції: "Статутний капітал Банку становить 949 170 000,00 гривень 
(дев'ятсот сорок дев'ять мільйонів сто сімдесят тисяч гривень 00 копійок). Статутний капітал Бвнку поділений на 1 635 000 000 (один мільярд 
шістсот тридцять п'ять мільйонів) штук простих іменних акцій та 1 500 000 (один мільйон п'ятсот тисяч) штук іменних привілейованих акцій 
номінальною вартістю 58 (п'ятдесят вісім) копійок кожна акція."  
      Враховуючи вищевикладене, затвердити Зміни, що є невід'ємною частиною Статуту Банку.  



       
      Усі рішення з питань порядку денного зборів Акціонера були прийняті Інтеза Санпаоло С.п.А., юридичною особою, створеною та 
існуючою за законодавством Італії, яка є єдиним акціонером - власником 100 % акцій ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК", в особі Педрацці Сільвіо, що 
діє на підставі Довіреності від "09" травня 2013 року.  
       

  



Розділ II. Фактори ризику 

      2.1.  
      Кредитний ризик  
      Кредитний ризик – ризик неповернення або повернення не в термін наданого кредиту та нарахованих процентів. Управління 
здійснюється шляхом прийняття управлінських рішень, спрямованих на досягнення мети отримання максимально можливих прибутків при 
мінімальному ризику збитків на основі проведення кількісного та якісного аналізу кредитного портфеля кожного бізнесу. Постійний 
моніторинг кредитного портфелю на етапі супроводження кредитних проектів здійснюється шляхом забезпечення належного контролю 
своєчасності сплати процентів і погашення основної суми боргу, аналіз фінансового стану позичальників та цільового використання 
кредитних коштів.  
      Метою діяльності Банку у сфері управління кредитними ризиками є створення методології кредитної роботи, максимально сприятливої 
для клієнтів, що забезпечує Банку високий рівень якості кредитного портфеля.  
      Основні напрямки, що застосовуються в роботі Банку в сфері управління кредитним ризиком:  
      - вдосконалення діючих стандартів кредитування;  
      - моніторинг та контроль кредитних ризиків з метою виявлення потенційних проблем з поверненням кредитів та прийняття адекватних 
рішень;  
      - оцінка кредитоспроможності за напрямками: контрагент, галузь, конкуренти тощо;  
      - розмежування повноважень щодо прийняття кредитного рішення в залежності від розміру кредиту та величини потенційного ризику;  
      - наявність у структурі Банку підрозділу ризик-менеджменту, підрозділу по роботі з проблемними кредитами та служби безпеки; - 
диверсифікація кредитного портфелю – розміщення коштів у значної кількості контрагентів по можливості у різних сферах діяльності з метою 
унеможливлення одночасного дефолту значної кількості контрагентів, вкладення коштів у різні активи замість концентрації вкладень лише в 
одному або в кількох з можливих інструментів;  
      - встановлення лімітів розміщення коштів у одного контрагента (ліміт концентрації) в залежності від його фінансового стану і обсягу 
діяльності для обмеження втрат у випадку дефолту конкретного контрагента;  
      - кредитування під ліквідну заставу, що дозволяє значно зменшити обсяги кредитного ризику, оцінка застави незалежною оціночною 
компанією, моніторинг та переоцінка заставного майна, перевірка заставного майна в Державному реєстрі обтяження рухомого майна;  
      - створення альтернативних грошових потоків у вигляді додаткового забезпечення, поручительств, гарантій, страховок, резервів під 
кредитні ризики.  
      Для зниження кредитного ризику використовується система видів та умов здійснення кредитних операцій щодо термінів, позичальників, 
забезпечення, процентних ставок та способів (методів) їх нарахування, лімітування, диверсифікація кредитного портфеля, створення 
резервів, моніторинг та контроль ризиків.  
      Моніторинг індивідуальних кредитних ризиків щодо позичальника - юридичної особи передбачає попередню оцінку кредитоспроможності, 
аналіз фінансового стану, оцінку внутрішнього та зовнішнього середовища, аналіз позиції на ринку, прогноз грошових потоків, оцінку 
надійності та кредитної історії, а також оцінку ліквідності забезпечення кредитної операції. Банком проводиться оцінка всіх факторів, що 
впливають на виникнення ризику, на підставі якісних та кількісних показників згідно з відповідними внутрішньобанківськими методиками 
оцінки кредитного ризику за короткостроковими та довгостроковими кредитами. За результатами такого аналізу та оцінки визначається 
категорія кредитної операції, складається карта кредитних ризиків позичальника, що дає повну характеристику всіх можливих ризиків бізнесу 



позичальника та відображає комплексну оцінку ймовірності невиконання позичальником взятих на себе зобов'язань, а також ступінь ризику 
співпраці з контрагентом.  
      Моніторинг індивідуальних кредитних ризиків щодо позичальників - фізичних осіб здійснюється шляхом оцінки кредитоспроможності 
позичальника, аналізу його фінансового стану, оцінки якості та достатності забезпечення кредитної операції, згідно з методикою проведення 
оцінки фінансового стану позичальників - фізичних осіб та фізичних осіб - підприємців. За результатами проведеної роботи фахівцями Банку 
складається оцінка фінансового стану позичальника, визначається категорія кредитної операції.  
      Моніторинг індивідуального кредитного ризику щодо позичальника Банку з метою встановлення лімітів на кредитування визначається на 
підставі відповідного положення про встановлення лімітів розміщення ресурсів у кредити та депозити на міжбанківському ринку. В 
залежності від результатів оцінки індивідуального кредитного ризику визначається доцільність здійснення кредитних операцій, а також умови 
їх проведення (термін користування, сума, процентна ставка).  
      Для забезпечення диверсифікації кредитного портфелю відповідні підрозділи Банку встановлюють гнучкі ліміти на всі напрямки 
кредитування.  
      Якість управління кредитним ризиком підтверджується і значеннями встановлених економічних нормативів НБУ з кредитного ризику (Н7, 
Н8, Н9, Н10), яких Банк дотримувався протягом року в межах, що регламентуються.  
       
      Ринковий ризик  
      Банк наражається на ринкові ризики, що виникають у зв’язку з відкритими позиціями чутливими щодо зміни процентних ставок, курсів 
валют та інших ринкових ризик-факторів, які значною мірою залежать від загальних та конкретних ринкових змін.  
      Комітет з питань управління активами та пасивами встановлює ліміти сум ризику, що може бути прийнятий Банком. При управлінні 
ринковим ризиком Банк використовує рекомендації Акціонера Інтеза Санпаоло С.п.А., що базуються на інструкціях, прийнятих Групою.  
      Акціонер проводить постійний моніторинг ринкового ризику, на який наражається Банк, у межах політики та процедур встановлених 
Групою Інтеза Санпаоло С.п.А.  
       
      Валютний ризик  
      Валютний ризик – це ризик негативних змін в справедливій вартості валютних позицій (вираженої в національній валюті) в результаті 
коливань валютних курсів та цін на банківські метали та має потенційний вплив на надходження та капітал Банку.  
      Портфель є чутливим до коливань валютних курсів, якщо він містить спотові або майбутні грошові потоки, виражені (або індексовані) у 
будь-якій валюті, окрім базової валюти Банку. Отже, валютний ризик виникає в результаті діяльності, яка обліковується і в банківській, і в 
торговій книзі Банку.  
      Валютний ризик безпосередньо впливає на баланс та звіт про фінансові результати, оскільки активи і пасиви, виражені в іноземних 
валютах, потрібно конвертувати в розрахункову валюту на кожну звітну дату.  
      Основним інструментом управління валютним ризиком у Банку є лімітування. Банк застосовує цей інструмент шляхом встановлення 
лімітів: на загальну відкриту валютну позицію по Банку в цілому; ліміти валютної позиції у розрізі валют та сублімити. Система внутрішніх 
лімітів дозволяє комплексно та адекватно управляти величиною валютного ризику з допомогою прийнятих у Банку принципів ризик-
менеджменту.  



      Для управління валютним ризиком у Банку встановленні ліміти та субліміти на підрозділи Банку у відповідності вимог НБУ. Такі ліміти 
необхідні для запобігання неочікуваних збитків від значних коливань валютних курсів та цін на банківські метали.  
      В Банку встановленні наступні ліміти:  
      1. Внутрішні позиційні ліміти:  
      • ліміти по всім валютам та банківським металам  
      • ліміти по доларам США  
      • ліміти по євро  
      2. Внутрішні позиційні субліміти:  
      • субліміти по банківським металам (Au, Ag, Pt and Pd)  
      • субліміти по неторговим операціям (готівка)  
      3. VaR ліміт  
      4. Ліміти НБУ по валютній позиції:  
      • ліміт довгої валютної позиції  
      ліміт короткої валютної позиції  
      Валютний ризик контролюється щоденним моніторингом відкритої валютної позиції та інших макроекономічних показників.  
      Розрахунок і контроль за дотримання лімітів здійснюється відділом управління операційним та ринковим ризиками .  
      Відділ управління операційним та ринковим ризиками надає різним підрозділам оновлену інформацію щодо схильності Банку валютному 
ризику, і у разі значного погіршення ринкової ситуації, негайно повідомляє департамент управління ризиками Інтеза Санпаоло, який приймає 
необхідні дії та негайно інформує Раду Правління Інтези Санпаоло С.п.А..  
      Відділ управління операційним та ринковим ризиками:  
      • щоденно аналізує відкриту валютну позицію Банку;  
      • визначає допустимий рівень ризику по відкритій валютній позиції та встановлює ліміти на відкриту валютну позицію;  
      • ініціює перегляд політики Банку щодо зміни лімітів у разі погіршення ринкових умов;  
      • контролює дотримання встановлених лімітів уповноваженими підрозділами Банку.  
      Комітет з управління активами та пасивами:  
      • затверджує встановленні ліміти;  
      • приймає відповідні рішення, якщо встановленні ліміти перевищують гранично допустимі значення.  
      Підрозділи, які здійснюють валютні операції повинні дотримуватися встановлених лімітів.  
       
      2.1.1.  
      Фактори (чинники) ризику, пов'язані з інвестуванням у цінні папери емітента, які включають, але не обмежуються такими: фактори, які 
обмежують можливість акціонерів впливати на рішення стосовно обрання членів органів емітента або інших питань, що вирішуються шляхом 
голосування акціонерів; фактори, що можуть спричинити «розмиття» поточної частки акціонера у статутному капіталі емітента; фактори, що 
можуть обмежувати виплати дивідендів за акціями або основної суми та відсотків за борговими цінними паперами емітента; недостатня 
ліквідність чи інші фактори, що можуть обмежити можливість відчуження цінних паперів емітента їхніми власниками; дані про законодавчі 
акти, які можуть вплинути на виплату дивідендів, процентів або інших виплат нерезидентам; порядок оподаткування доходів за розміщеними 



емісійними цінними паперами та цінними паперами, які розміщуються, що може вплинути на розмір прибутку власників цінних паперів; будь-
які інші фактори, що можуть негативно вплинути на права власників цінних паперів емітента, включаючи можливість реалізації цих прав, в 
діяльності емітента відсутні.  
       
      2.1.2. Фактори ризику стосовно фінансово-господарського стану емітента, які включають, але не обмежуються такими:  
      - наявність (відсутність) збитків у звітному році емітент відображається у квартальній фінансовій звітності Банку;  
      - в своїй діяльності емітент не використовує сировину чи комплектуючі, потрібних для оперативної діяльності емітента;  
      - в умовах зростаючої конкуренції емітенту вистачає ресурсів для гідної конкурентоздатності;  
      - емітент надає банківські та інші фінансові послуги, тому виробництво та збут продукції не відноситься до сфери діяльності емітента;  
      - ліцензії, якими користується емітент для здійснення своєї діяльності, є безстроковими або з термін дії, який ще триває;  
      - нестабільність фінансово-господарського стану - розмір позикового та власного капіталу можна прослідкувати з фінансової звітності 
емітента за звітний квартал;  
      - проблеми із залученням коштів для розширення діяльності - в разі виникнення проблем із залучення коштів дане питання вирішується 
емітентом спільно з Акціонером Інтезою Санпаоло С.п.А.;  
      - в своїй діяльності емітент використовує якісне технологічне обладнання, програмне забезпчення, яке дає дозволяє емітенту встигати за 
розвитком і впровадженням сучасних технологій, важливих для його діяльності;  
      - ризики, пов'язані з судовими процесами (трудові спори, стягнення сум, спори з контролюючими органами тощо), учасником яких 
виступає емітент, станом на 30.06.2013р. складають суму 1 675 164,66 грн.;  
      - діяльність емітента не пов'язана зі шкідливим впливом на навколишнє середовище та застосуванням заходів впливу з боку державних 
органів, які здійснюють нагляд у сфері охорони навколишнього середовища.  
       
      2.1.3.  
      У 2 кварталі 2013р. Банк працював в умовах триваючого спаду в економіці країни. Після короткострокового поліпшення ситуації в квітні 
практично всі галузі економіки, а також промислове виробництво, показали негативний тренд у травні-червні 2013 року. Низький зовнішній 
попит та менша кількість робочих днів у травні-червні призвело до зменшення ділової активності в країні, погіршило динаміку галузей 
економіки, а також зменшило споживчий попит у країні. Така динаміка в економіці разом з збереженням несприятливої зовнішньоекономічної 
кон’юнктури негативно вплине на зростання ВВП у 2 кварталі 2013 року.  
       
      Негативний вплив на динаміку промислового виробництва в січні-травні 2013 року продовжила здійснювати несприятлива 
зовнішньоекономічна кон’юнктура та менша кількість робочих днів у травні-червні. За підсумками січня-травня 2013 українська 
промисловість зафіксувала спад виробництва на рівні -5,2% (у січні-лютому 2012 року промисловість показала зростання на +2,0%.)  
       
      У звітному періоді зберігалося низьке інфляційне середовище. За результатами 1 півріччя 2013 року індекс споживчих цін зріс всього на 
+0.2% (до грудня 2011 року). У 1 півріччі 2012 року зафіксована інфляція +0,1%. Невелике зростання цін відбулося лише у січні (+0,2%) та у 
травні (+0,1%). Основними чинниками забезпечення цінової стабільності були продовольчі товари (-0,4%), стабільні житлово-комунальні 
тарифи та слабкий купівельний попит населення.  



       
      Впродовж 2 кварталу 2013 року спостерігалась стабільність на валютному ринку. Це проявлялося у збереженні прогнозованої динаміки 
обмінного курсу гривні (офіційний та ринковий курси національної валюти за II квартал 2013 року по відношенню до долара США не 
змінилися та склали 7,9 грн./дол. США та 8,1 грн./дол. США відповідно). Крім того, за результатами кварталу на готівковому ринку 
спостерігався профіцит іноземної валюти. Ліквідність банківської системи впродовж звітного періоду залишалися на високому рівні (середній 
обсяг залишків коштів на коррахунках банків впродовж ІІ кварталу 2013 року становив 24,5 млрд.грн.).  
       
      Впродовж звітного періоду відбувалося посилення довіри до гривні, що відображалося у зростанні гривневих депозитів, завдяки чому 
загальна ресурсна база банків продовжувала зростання. Приріст загального обсягу депозитів у ІІ кварталі 2013 року становив 3,5% або 
20,97 млрд.грн. (в ІІ кварталі 2012 року депозити зросли на 1,1% або +5,7 млрд.грн). Зростання депозитного портфелю відбулося за рахунок 
вкладів в національній валюті, які зросли на 6,6% (або + 22,9 млрд грн), в той час як депозити в іноземній валюті зменшились на 0,8% (- 1,9 
млрд. грн).  
       
      Довготривале низьке інфляційне середовище, зростання ресурсної бази банків і їх ліквідності та низький рівень кредитування 
створювали сприятливі умови для зменшення вартості коштів в економіці. Виходячи з цього НБУ, починаючи з червня 2013 року, знизив 
облікову ставку з 7,5% до 7%. За даними НБУ середня процентна ставка за депозитами в національній валюті зменшилась за звітній період 
в середньому на 1,1%, а в іноземній - на 0,3%. За кредитами за цей період ставка в національній валюті зменшилась в середньому на 0,6%, 
та в іноземній валюті на 0,08%.  
       
      За результатами ІІ кварталу 2013 року загальний обсяг наданих кредитів в економіку майже не змінився порівняно з І кварталом 2012 
року (+1,5% або +11,9 млрд грн.) та склав +1,4% росту або +11,2 млрд грн. Зростання відбулося виключно за рахунок національної валюти 
(+11,3 млрд грн), в той час як у іноземній валюті відбулося незначне зменшення (-0,08 млрд грн). Кредити юридичним особам зросли як в 
національній, так і іноземній валюті на +1,4% та на +1,8% відповідно. Кредити населенню в ІІ кварталі 2013 року зросли на +0,7% (або +1,3 
млрд грн) за рахунок кредитів, наданих в національній валюті (+5,3% або +5,4 млрд грн), що компенсувало зниження валютних кредитів (на -
5,1% або -4,2 млрд грн.) за рахунок погашення та реструктуризації.  
       
      Прибуток банківської системи за період січень-травень 2013 року склав 1,06 млрд. грн. (прибуток за цей період 2012 року склав +1,89 
млрд. грн.).  
       
       
      2.2. Інформацію стосовно системи оцінки та управління ризиками  
      Управління кредитним ризиком здійснюється на стратегічному рівні Спостережною радою, Правлінням Банку та відповідними 
підрозділами групи Інтеза Санпаоло С.п.А., які визначають напрями та планові показники розвитку, для ухвалення:  
      загального ліміту кредитного ризику для Банку;  
      лімітів кредитного ризику для продуктів Банку;  
      лімітів кредитного ризику на одного позичальника.  



      Управління кредитним ризиком здійснює відділ управління кредитним ризиком Департаменту управління ризиками Головного управління 
ризик-менеджменту у співпраці з Департаментом роздрібного бізнесу та Департаментом роботи з корпоративними клієнтами та з малими та 
середніми підприємствами Головного управління бізнесу, а саме:  
      а) встановлює рекомендації з управління кредитним ризиком, що охоплюють методологію, процеси, контроль, збір даних та системи 
інформаційних технологій, які супроводжують оцінку кредитного ризику, встановлення внутрішніх рейтингів, правил ухвалення кредитів, 
кредитного моніторингу та звітності;  
      б) здійснює розвиток методології та управління процесами підрахунку загальних та спеціальних резервів під кредитні ризики, як за 
місцевими, так і за міжнародними стандартами;  
      в) здійснює встановлення рамок для схвалення методів запобігання кредитним ризикам згідно зі встановленими бізнес та нормативними 
стандартами.  
       
      Управління ризиком ліквідності зосереджене, головним чином, на стабільному дотриманні Банком нормативів ліквідності та адекватності 
капіталу, встановлених Національним банком України.  
      Крім того, стратегічною метою такого управління є:  
      - своєчасне та в повному обсязі виконання зобов’язань;  
      - проведення активних операціях для покриття невідкладних вимог у грошових коштах;  
      - забезпечення поповнення ліквідних коштів у будь-який момент часу через запозичення коштів на ринку за середньою ставкою або 
реалізацію своїх активів без втрати їх вартості.  
      Банк постійно вирішує завдання пошуку оптимального співвідношення між активами і зобов’язаннями як з погляду забезпечення потреб 
ліквідності, так і щодо їх дохідності та вартості.  
       
      Управління ринковим ризиком  
      Банк підпадає під вплив ринкового ризику при зміні процентних ставок, курсів валюти та цінних паперів, цін на основні товари та послуги. 
Банк обмежує вплив даного типу ризику на свою діяльність за допомогою постійного моніторингу зовнішнього середовища і впровадження 
ефективних заходів мінімізації можливих негативних наслідків.  
      Управління ринковим ризиком здійснює відділ управління ринковими та операційними ризиками. Цей відділ:  
      а) встановлює внутрішні положення управління ринковим ризиком, що охоплюють процеси, засоби управління, збір даних та систем 
інформаційних технологій, які супроводжують оцінку ринкових (і пов’язаних) ризиків, моніторинг і звітність щодо ринкового ризику;  
      б) пропонування стратегії і визначення структури та ієрархії системи лімітів, наданої різним підрозділам;  
      в) моніторинг відповідності лімітам, визначеним для центрів прийняття ризиків, установлення процедури вирішення проблем на вищому 
рівні у випадку порушення ліміту, повідомлення вищому керівництву про перевищення (якщо є) і порушення;  
      г) розвиває, затверджує (через зворотне тестування) і керує вимірювальними системами для ліквідності, процентної ставки і ризику 
обміну валюти на рівні підсумкового балансу.  
      При управлінні ринковим ризиком дії Банку спрямовані, головним чином, на запобігання понесення втрат по балансових і 
позабалансових торговельних позиціях .  
       



      Управління валютним ризиком будується як щоденний моніторинг валютної позиції в розрізі: видів валют; видів операцій; підрозділів 
Банку.  
      Під час оцінювання валютного ризику використовуються нормативи валютної позиції, встановлені Національним банком України. 
Рішення щодо обмеження відкритої валютної позиції у разі потреби такого обмеження ухвалюється Комітетом Банку з питань управління 
активами та пасивами.  
      Основними складовими валютного ризику є: ризик зміни валютного курсу, ризик конвертування, що пов'язаний із обмеженнями в 
проведенні операцій обміну та ризик відкритої валютної позиції. Валютний ризик контролюється Банком за допомогою збалансування 
загальної відкритої валютної позиції і позиції по видах іноземних валют. Казначейство щоденно проводить моніторинг відкритої валютної 
позиції Банку з метою виконання вимог Національного банку України.  
      Визначення процентного ризику та його оцінка здійснюється за видами банківських продуктів та послуг шляхом аналізу процентного 
спреду в розрізі валют, внутрішньої вартості банківських послуг, часової структури активів та пасивів, чутливості доходу до змін у процентних 
ставках та визначення політики процентної маржі з метою зменшення впливу цього ризику на діяльність Банку.  
      Рівень процентного ризику контролюється щоденно за даними управлінської звітності в розрізі середньозважених процентних ставок для 
процентних активів та пасивів за кожною валютою.  
      Основним завданням управління процентним ризиком є запобігання втрат від змін у коливаннях процентних ставок по всіх активах та 
зобов’язаннях, що передбачають нарахування або сплату відсотків відповідно, та які не включені до торговельного портфелю.  
       
      Управління операційним ризиком здійснює відділ кількісного моделювання та управління операційним ризиком департаменту 
методології, ринкових та операційних ризиків у складі Головного управління ризик-менеджменту відповідно до Політики управління 
операційним ризиком Банку, затвердженої Правлінням Банку (рішення №23 від 15.07.2010 року).  
      В процесі оцінки та вимірювання операційного ризику використовується Підхід основного індикатора відповідно до положення Акціонера 
Інтези Санпаоло С.п.А. Паралельно з Підходом основного індикатора, для вимірювання потреби в капіталі застосовується 
Стандартизований підхід.  
      Управління операційним ризиком (УОР) складається з:  
      • визначення та впровадження дій, спрямованих на зниження ризику та його передачу, у відповідності до позиції щодо ризиків, 
визначеної Правлінням, а також стосовно цілей розміщення капіталу;  
      • раціоналізації та оптимізації за допомогою оцінки витрат/переваг системи страхування та інших форм передачі ризику, які були прийняті 
Групою;  
      • визначення пріоритетного порядку для критичних точок, які виникли з аналізу, та для різних можливих рішень, що полегшить процес 
прийняття рішень та керуючись принципом оцінки витрат/переваг визначить найдоречніше рішення на рівні Групи для того, щоб 
підтримувати профіль ризику відповідно до схильності до ризику, виражених у цілях розміщення капіталу, затверджених Правлінням.  
      Протягом попередніх років Банк:  
      • формалізував залучення Спостереженої Ради до процесу операційного управління;  
      • формалізував залучення вищого керівництва до процесу УОР за допомогою Правління, з відповідальністю за загальну структуру 
управління операційним ризиком, управління подіями з особливим впливом та релевантністю, у тому числі репутаційного характеру, а також 
періодичну оцінку профілю ризику, відповідно до узгоджених процедур;  



      • доручив управління та контроль процесу УОР в Банку департаменту методології, ринкових та операційних ризиків у складі Головного 
управління ризик-менеджменту.  
       
      Управління ризиком репутації покладається на відділ комплаєнс, а саме в частині:  
      • оцінки поточних процесів в Банку з метою виявлення наявних та потенційних комплаєнс-ризиків;  
      • розробки і реалізації плану заходів з усунення виявлених невідповідностей та зменшення потенційних ризиків;  
      • здійснення подальшої перевірки повноти та ефективного застосування внутрішніх процесів.  
      Основна мета управління ризиком репутації – мінімізація ризиків, що стосуються іміджу Банку, іміджу клієнтів, контрагентів, акціонерів 
(учасників) або спостережних органів.  
      Управління ризиком репутації відбувається комплексно завдяки взаємодії керівництва Банку та всіх структурних підрозділів.  
       
      Управління стратегічним ризиком  
      Основна мета управління стратегічним ризиком - обмеження або мінімізація ризику, який Банк приймає на себе, а також забезпечення 
максимального збереження активів та капіталу на основі мінімізації (виключення) можливих збитків за допомогою впровадження зваженої 
обґрунтованої системи стратегічного планування та контролю над виконанням рішень на всіх організаційних рівнях.  
      Система комплексного управління стратегічним ризиком забезпечує послідовний та ціленаправлений підхід у діяльності керівництва та 
підрозділів Банку з реалізації стратегії розвитку Банку.  
      Банк використовує комплексний процес бізнес-планування з метою управління стратегічним ризиком.  
      Департамент планування і контролю (ДПК) координує процес планування, який включає аналіз сценаріїв, де ідентифікуються потенційні 
ризики і їх вплив на фінансові і людські ресурси.  
      З метою мінімізації стратегічного ризику Банк використовує наступні методами управління:  
      - бізнес-планування;  
      - контроль над виконанням затверджених планів;  
      - аналіз зміни ринкового середовища;  
      - моніторинг ринку банківських послуг з метою виявлення можливих нових напрямів діяльності Банку і визначення нових стратегічних 
задач;  
      - система повноважень та прийняття рішень;  
      - стандартизація основних банківських операцій;  
      - моніторинг змін у законодавстві та діючих нормативних актах.  
      Крім того, процес планування охоплює всі рівні організаційної структури Банку:  
      - стратегічний план та бюджет на рівні Банку в цілому;  
      - плани основних структурних підрозділів Банку.  
       
       
      2.3. Емітент не має дочірніх підприємств, які разом із емітентом становлять єдину групу суб'єктів господарювання, пов'язаних між собою 
відносинами економічної та/або організаційної залежності  



  



Розділ III. Інформація про господарську діяльність емітента 

      3.1. Основні види діяльності:  
      - залучення у вклади (депозити) коштів та банківських металів від необмеженого кола юридичних і фізичних осіб;  
      - відкриття та ведення поточних (кореспондентських) рахунків клієнтів, у тому числі у банківських металах;  
      - розміщення залучених у вклади (депозити), у тому числі на поточні рахунки, коштів та банківських металів від свого імені, на власних 
умовах та на власний ризик;  
      - інші види фінансових послуг.  
       
      В звітному періоді впровадження нових видів діяльності або припинення поточних видів не здійснювалося.  
       
       
      3.2. Емітент не веде облік основних видів послуг, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік.  
      Емітент не проводить свою діяльність у декількох країнах.  
      Інформація про загальну суму експорту, а також частка експорту в загальному обсязі продажів, відсутня, оскільки Банк не здійснює 
експортних операцій в своїй діяльності.  
       
      3.3. Інформація про зміни в системі збуту продукції, які відбулися протягом звітного періоду, відсутня, оскільки згідно з характером 
діяльності емітента поняття збуту продукції не застосовується до емітента  
       
      3.4. Інформація про зміни, що відбулися в джерелах надходження сировини, а також, чи змінилися основні постачальники емітента, 
відсутня, оскільки сировина не використовується в діяльності емітента  
       
      Інформація про те, яку частку в постачанні матеріалів (сировини), комплектуючих та товарів емітента займають імпортні матеріали 
(сировина) й товари, відсутня з аналогічної підстави, викладеної вище  
       
      3.5. Емітент не веде облік таких основних клієнтів, через яких було отримано 10 або більше відсотків доходу; інформація про укладені 
договори з такими клієнтами відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність" є банківською таємницею; емітент не веде 
облік щодо збільшення/зменшення кількості основних клієнтів та причини зміни їх кількості.  
       
      3.6. Банк не здійснює спільної діяльності з іншими підприємствами, установами, організаціями, та відповідно не отримує фінансовий 
дохід від такої діяльності.  
       
       
       
      3.7. Емітент не отримував (не продовжував, не анульовував) протягом звітного періоду дозволи, ліцензії, необхідні для діяльності 
емітента  



       
      3.8. Протягом звітного періоду відсутні об'єкти, щодо яких емітент набув права інтелектуальної власності (торговельні марки, об'єкти 
авторського права, винаходи, корисні моделі, промислові зразки тощо), та об'єкти, щодо яких протягом звітного періоду права 
інтелектуальної власності припинили чинність 
      3.9. У емітента відсутня науково-дослідна політика, також емітентом не здійснюються витрати на дослідження.  
      Емітентом на проводилися розробки в звітному кварталі.  
       
       
      3.10.  
      Капітальні інвестиції по нематеріальним активам (програмні забезпечення, ліцензії, права і т.п.) склали – 7 372 832,16 грн.  
      Капітальні інвестиції по групі приміщення - 15 171 307,27 грн. (в т.ч. 15 150 000,00 грн. - приміщення, отримані як реалізація прав на 
заставне майно)  
      Капітальні інвестиції по групі офісне обладнання (банкомати, мережеве та серверне обладнання, комп'ютери і т.п.) склали – 643 840,41 
грн.  
      Капітальні інвестиції по групі меблі, інвентар склали - 6 076,00 грн.  
      Капітальні інвестиції по групі капітальні вкладення в орендовані приміщення склали – 22 527,60 грн.  
       
       
       

  



Розділ IV. Інформація про основні засоби емітента 

      4.1.  
      Первісна вартість основних засобів станом на 01.01.2013р. склала 571 696 855,62 грн.  
      Первісна вартість основних засобів станом на 30.06.2013р. склала 585 270 646,00 грн.  
       
      Залишкова вартість основних засобів станом на 01.01.2013р. склала 406 550 882,97 грн.  
      Залишкова вартість основних засобів станом на 30.06.2013р. склала 397 885 055,20 грн.  
       
      Переоцінка основних засобів в 2 кварталі 2013р. не проводилася.  
       
      Для нарахування амортизації основних засобів використовується прямолінійний метод нарахування.  
       
      З 01 січня 2013 року терміни користування основними засобами (за основними групами):  
      - 03 група основних засобів: будівлі та споруди - 33,3 років, передавальні пристрої: дизельні генератори, лінії зв’язку, міні АТС - 5 років;  
      - 04 група основних засобів: мережеве обладнання та комп’ютери - 7 років, касова техніка - 4 роки, засоби зв’язку - 5 років, банкомати - 
10 років, контрольно-охоронне обладнання - 10 років, множувальна техніка - 4 роки, принтери - 6 років, офісне обладнання (кондиціонери, 
ламінатори, знищувачи паперів та ін.) - 4 роки, сейфи - 15 років;  
      - 05 група основних засобів: транспортні засоби - 10 років;  
      - 06 група основних засобів: меблі, стелажі, електропобутові прилади – 8,33 років;  
      - 09 група основних засобів: рекламні вивіски – 6,67 років, комплекти муляжів банківських металів - 10 років.  
       
      В структурі основних засобів, методах нарахування амортизації основних засобів змін не відбувалося.  
       
      Зменшення корисності основних засобів не проводилося.  
       
      4.2.  
      За звітний період в структурі основних засобів виробничого призначення змін не відбулося  
      Рівень зносу основних засобів, в залежності від дати закупівлі цих засобів, знаходиться в межах 0-95%  
      Рівень забезпечення потреб поточної діяльності - 100%  
      За 2-й квартал 2013р. було придбано: принтери, програмне забезпечення, телекомунікаційне обладнання  
       
       
      4.3.  
      Витрати на поточний ремонт за 1-2 квартал 2013р. склали 1 873 702,91 грн.  
      Витрати на поточний ремонт за 1-2 квартал 2012р. склали 2 091 110.61 грн.  
       



      Витрати на капітальний ремонт за 1-2 квартал 2013р. склали 148 582.13 грн.  
      Витрати на капітальний ремонт за 1-2 квартал 2012р. склали 550 066.58 грн.  
       
      4.4. В звітному періоді основні засоби в заставу не передавалися  
       
      Основні засоби, за якими виникло обмеження у володінні, користуванні та розпорядженні, відсутні  
       
      4.5.  
      Основні засоби, які тимчасово не використовуються, відсутні  
       
      Первісна вартість повністю амортизованих основних засобів, які продовжують використовуватись, склала 107 217 851,82 грн.  
       
      Основні засоби, вилучені з експлуатації для продажу, відсутні.  
       
      Вартість заставного майна, на яке банком набуто право власності з метою продажу, склала 43 320 700,00 грн.  
       
      Залишкова вартість інвестиційної нерухомості склала 10 526 600,00 грн.  
       
      Основні засоби, отримані за рахунок цільового фінансування, відсутні.  
       
      4.6. У звітному періоді зміна додаткового капіталу в результаті переоцінки основних засобів не відбувалася  
       
      4.7. Вартість незавершених капітальних інвестицій в основні засоби станом на 30.06.2013р. склала 6 274 819,10 грн., в тому числі:  
      - незавершені капітальні інвестиції в реконструкцію приміщень склали 975 041,77 грн.;  
      - незавершені капітальні інвестиції в придбання необоротних активів склали 5 299 777,33 грн.  
       
      Авансові платежі для фінансування капітального будівництва відсутні в звітному періоді.  
       
       
      4.8. Емітент не має дочірніх підприємств, які разом із емітентом становлять єдину групу суб'єктів господарювання, пов'язаних між собою 
відносинами економічної та/або організаційної залежності  
       

  



Розділ V. Інформація про працівників емітента 

      5.1. Облікова кількість працівників Банку за основним місцем роботи на кінець звітного 2 кварталу складає - 3 555 чол., з них працівників 
відділень - 2 264 чол.  
       
      Облікова кількість працівників, які працюють за сумісництвом - 2 чол.  
       
      Облікова кількість працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу - 10 чол.  
       
      Фонд оплати праці штатних працівників на кінець звітного кварталу - 93 623,3 тис.грн.  
       
      Фонд оплати праці зовнішніх сумісників на кінець звітного кварталу - 9,4 тис.грн.  
       
      Емітент не має дочірніх підприємств, які разом із емітентом становлять єдину групу суб'єктів господарювання, пов'язаних між собою 
відносинами економічної та/або організаційної залежності.  
       
       
      5.2. Будь-які правочини чи зобов'язання емітента, які мали місце у звітному кварталі та стосуються можливості участі працівників 
емітента у його статутному капіталі, відсутні.  
       
       
       
       

  



Розділ VІ. Основні дані про органи та посадових осіб емітента 

      6.1. Протягом звітного кварталу змін в компетенції органів емітента, їх персональному складі відповідно до Статуту та внутрішніх 
положень емітента не відбувалося.  
       
Основні дані про посадових осіб емітента 
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Правління (9 
місяців) 

1968 
Повна 
вища 

0 0 0 0 0 0 - 

Мауро Олдріні - 
Голова 
Ревізійної 
комісії (1 рік) 

1963 
Повна 
вища 

0 0 0 0 0 0 

Директор аудиту 
банків Центральної 
та Східної Європи, 
СНД та Південного 
Середземноморсько
го регіону, 
Департаменту 
аудиту Групи Інтеза 
Санпаоло С.п.А. 

Мікєлє Раріс - 

Заступник 
Голови 
Ревізійної 
комісії (3 
роки) 

1965 
Повна 
вища 

0 0 0 0 0 0 

Член Ради 
Директорів 
(Спостережної 
Ради) ЗАТ "Банк 
Інтеза" (Москва, 
Росія) 

Гвідо 
Джонкада 

- 

Член 
Ревізійної 
комісії (3 
роки) 

1963 
Повна 
вища 

0 0 0 0 0 0 - 



 
      6.3. У емітента відсутні дочірні/залежні підприємства, тому дані про участь посадових осіб емітента в дочірніх/залежних підприємствах 
відсутні.  
       
       
Дані про участь посадових осіб емітента в дочірніх/залежних підприємствах емітента 

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

найменування 
юридичної особи 

Ідентифікаційний код 
за ЄДРПОУ - для 
юридичних осіб - 

резидентів або 
ідентифікаційний код з 

торговельного, 
судового або 

банківського реєстру 
країни, де офіційно 

зареєстрований 
іноземний суб'єкт 

господарської 
діяльності, - для 
юридичних осіб - 

нерезидентів 

Посада в 
емітента 

Повне найменування 
дочірнього/ 
залежного 

підприємства 

Розмір 
частки (паю) 

посадової 
особи у 

статутному 
(складеному, 

пайовому) 
капіталі 

дочірнього/ 
залежного 

підприємства 
емітента (грн) 

Відсоток, 
який 

становлять 
акції (частка, 

пай) 
посадової 

особи у 
статутному 

(складеному, 
пайовому) 

капіталі 
дочірнього/ 
залежного 

підприємства 

Відсоток 
голосів у 
вищому 
органі 

дочірнього/ 
залежного 

підприємства 
за акціями 
(часткою, 
паєм), що 
належать 
посадовій 

особі, у 
загальній 
кількості 
голосів 

Кількість 
акцій 

дочірнього/ 
залежного 

підприємства, 
які можуть 

бути придбані 
посадовою 
особою в 
результаті 
здійснення 

прав за 
належними їй 

опціонами 
дочірнього/ 
залежного 

підприємства* 

1 2 3 4 5 6 7 8 

- - - - - - - - 

 
       
      6.4. Відомості про процедури банкрутства, що застосовувалися до суб'єктів підприємницької діяльності, в яких посадова особа емітента 
була засновником, учасником чи посадовою особою на момент провадження у справі про банкрутство або протягом двох років до 
порушення справи про банкрутство, відсутні.  
      Посадові особи емітента не мають непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, 
службової діяльності.  
       

  



Розділ VІІ. Інформація про засновників, учасників (акціонерів) та власників істотної участі емітента 

      7.1. Єдиним учасником емітента на кінець звітного кварталу виступає Iнтеза Санпаоло С.п.А (Intesa Sanpaolo S.p.A.), ідентифікаційний 
код 00799960158, місцезнахождення - 10121 Iталiя (Italia) Турiн (Torino) Пьяцца Сан-Карло, 156 (Piazza San Carlo, 156)  
       
      На кінець звітного кварталу єдиним акціонером емітента виступає Iнтеза Санпаоло С.п.А (Intesa Sanpaolo S.p.A.), ідентифікаційний код 
00799960158, місцезнахождення - 10121 Iталiя (Italia) Турiн (Torino) Пьяцца Сан-Карло, 156 (Piazza San Carlo, 156)  
      Кількість власних акцій емітента, які розміщені та перебувають в обігу на кінець звітного кварталу, складає 1 636 500 000 (один мільярд 
шістсот тридцять шість мільйонів п'ятсот тисяч) штук, з них простих іменних акцій 1 635 000 000 (один мільярд шістсот тридцять п'ять 
мільйонів) штук та іменних привілейованих акцій 1 500 000 (один мільйон п'ятсот тисяч) штук.  
       
       
      7.2. Власником істотної участі емітента станом на 30 червня 2013 року виступає Iнтеза Санпаоло С.п.А (Intesa Sanpaolo S.p.A.), 
ідентифікаційний код 00799960158, місцезнахождення - 10121 Iталiя (Italia) Турiн (Torino) Пьяцца Сан-Карло, 156 (Piazza San Carlo, 156):  
      - розмір частки (паю) у статутному капіталі емітента - 100;  
      - відсоток, який становлять акції (частка, пай) у статутному капіталі емітента - 100%;  
      - відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями, що належать власнику істотної участі, у загальній кількості голосів - 100%.  
Власники істотної участі емітента станом на останнє число звітного періоду 

Повне найменування юридичної особи - 
власника істотної участі або зазначення - 

"фізична особа" 

Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ - для юридичних 

осіб - резидентів або 
ідентифікаційний код з 

торговельного, судового 
або банківського реєстру 

країни, де офіційно 
зареєстрований іноземний 

суб'єкт господарської 
діяльності, - для юридичних 

осіб - нерезидентів 

Розмір частки (паю), що належить власнику 
істотної участі 

Відсоток, 
який 

становлять 
акції (частка, 

пай) у 
статутному 

(складеному, 
пайовому) 

капіталі 
емітента 

Відсоток 
голосів у 
вищому 
органі 

емітента за 
акціями 

(часткою, 
паєм), що 
належать 
власнику 
істотної 
участі, у 

загальній 
кількості 
голосів 

у прямому 
володінні 

через 
афілійованих 

осіб 
разом 

1 2 3 4 5 6 7 

Інтеза Санпаоло С.п.А. 00799960158 100 - 100 100 100 

 



  



Розділ VІІІ. Інформація про правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого 
органу, іншими афілійованими особами 

      8.1. Впродовж звітного кварталу між емітентом, з одного боку, та власником істотної участі (афілійована особа Банку - Акціонер Інтеза 
Санпаоло С.п.А.), членами Спостережної Ради та членами Правління, з іншого боку, укладалися наступні правочини:  
      - договори банківського вкладу членів Спостережної Ради та членів Правління - всього було укладено один договір на суму 25 038.35 
доларів США, окрім цього триває дія ще 3 (трьох) договорів, укладених в 2012 році, на загальну суму 2 700.00 доларів США;  
      - кредитні договори між Банком та Акціонером, членами Спостережної Ради і Правління - не укаладалися;  
      - договори про відкриття поточного рахунку в Банку членами Спостережної Ради і Правління - не укаладалися.  
       
      У 2 кварталі 2013р. емітентом укладено:  
      - міжбанківський кредит овернайт - договір № 925/31450 від 10.04.2013р. між емітентом (позичальник) та Акціонером (кредитор), дата 
погашення 11.04.213р., на суму 200 000,00 євро, з відсотковою ставкою 0,33;  
       
      емітентом погашено:  
      - міжбанківський довгостроковий кредит - договір б/н від 12.08.2008р. між еміетнтом (позичальник) та Акціонером (кредитор), дата 
погашення 16.06.213р., на суму 33 510 000,00 доларів США, з відсотковою ставкою 7,13.  
       
       
      8.2. У звітному кварталі з афілійованою особою - Інтезою Санпаоло С.п.А. (Акціонер) були проведені наступні операції:  
      - конверсійні операції з Інтезою Санпаоло С.п.А.: купівля іноземної валюти на загальну суму в еквіваленті скаладає16 559 290 591,29 
грн., кількість оперцій - 134; продаж іноземної валюти на загальну суму в еквіваленті скаладає16 558 561 192,78 грн., кількість оперцій - 134.  
       
       

  



Розділ ІХ. Інформація про судові процеси, процедури досудового врегулювання спору, виплати штрафних санкцій 

      9.1. Судові процеси, процедури досудового врегулювання спору (які включають вимоги на суму 10 або більше відсотків сумарних активів 
чи сумарного обсягу реалізації емітента (меншого з цих двох показників), у яких учасником виступає емітент, його відокремлені підрозділи, 
члени Спостережної Ради чи Правління, інші посадові особи емітента та які стосуються господарської або фінансової діяльності емітента, в 
2 кварталі 2013р. відсутні.  
       
      Емітент не є учасником одночасно декількох судових спорів чи процедур досудового врегулювання спору, жоден із яких не досягає 
розміру вимог, встановленого вище, але які в сукупності включають вимоги на суму 10 або більше відсотків сумарних активів.  
       
      Провадження у справі про банкрутство:  
       
      - кредитор - Банк, боржник - ТОВ "СРМПНП "Монтажрембуд", сума вимог 485 430.71 грн., дата відкриття провадження 09.12.2010р., 
господарський суд Івано-Франківської області, м.Івано-Франківськ, вул.Шевченка, 16, триває ліквідаційна процедура;  
      - кредитор - Банк, боржник - ТОВ "Балутті Групп", сума вимог 1 300 463,11 грн., дата відкриття провадження 12.07.2010р., господарський 
суд м.Києва, м.Київ, вул.Б.Хмельницького, 44-Б, триває ліквідаційна процедура;  
      - кредитор - Банк, боржник - Кашпур Наталія Аналоліївна, сума вимог 238 014,93 грн., дата відкриття провадження 08.05.2012р., 
господарський суд Харківської області, м.Харків, Майдан Свободи, Кашпур Н.А. визнано банкрутом, майно реалізовано, справа знаходиться 
в Апеляційному суді Харківської області;  
      - кредитор - Банк, боржник - Баранов Сергій Віталійович, сума вимог 304 259,54 грн., дата відкриття провадження 27.11.2012р., 
господарський суд Донецької області, м.Донецьк, вул.Артема, 157, триває ліквідаційна процедура;  
      - кредитор - Банк, боржник - ДП "Тростянецький спиртовий завод", сума вимог 128 504,46 грн., дата відкриття провадження 21.03.2008р., 
господарський суд Вінницької області, м.Вінниця, триває процедура розпорядження майном;  
      - кредитор - Банк, боржник - Джангоєв Джамшир Шабоєвич, сума вимог 15 233 505,44 грн., дата відкриття провадження 25.05.2011р., 
господарський суд Волинської області, триває ліквідаційна процедура;  
      - кредитор - Банк, боржник - ТОВ "Ренглод", сума вимог 9 586 205,11 грн., дата відкриття провадження 29.05.2012р., господарський суд 
м.Києва, м.Київ, вул.Б.Хмельницького, 44-Б, триває ліквідаційна процедура;  
      - кредитор - Банк, боржник - ТОВ "Бризпорт-Україна", сума вимог 109 933 161,25 грн., дата відкриття провадження 08.11.2011р., 
господарський суд м.Києва, м.Київ, вул.Б.Хмельницького, 44-Б, оскаржується закриття ліквідаційної процедури;  
      - кредитор - Банк, боржник - Розгон Г.А., сума вимог 1 000 133,65 грн., дата відкриття провадження 15.02.2012р., господарський суд 
м.Києва, м.Київ, вул.Б.Хмельницького, 44-Б, здійснюється процедура реалізації майна в рамках ліквідаційної процедури;  
      - кредитор - Банк, боржник - ТОВ "ПЕКА", сума вимог 1 704 282,3 грн., дата відкриття провадження 06.09.2012р., господарський суд 
Одеської області, м.Одеса, здійснюється процедура реалізації майна в рамках ліквідаційної процедури;  
      - кредитор - Банк, боржник - Калашник Володимир Олександрович, сума вимог 825 620,00 грн., дата відкриття провадження 20.12.2011р., 
господарський суд Харківської області, м.Харків, Майдан Свободи, триває ліквідаційна процедура.  
       
       



      9.2. Інформація про факти виплати емітентом, його відокремленими підрозділами, протягом звітного кварталу штрафних санкцій, а також 
опис правопорушень, за вчинення яких було виплачено штрафні санкції:  
       
      квітень 2013 року:  
      - 74.79 грн. - пеня за комунальні послуги;  
      - 24.21 грн. - пеня за рекламу;  
      - 1.29 грн. - штраф за послуги зв'язку;  
      - 340.00 грн. - штраф за несвоєчасне зарахування сум пенсійних виплат на рахунки пенсіонерів;  
      - 964.49 грн. - штраф за несвоєчасне зарахування сум пенсійних виплат на рахунки пенсіонерів;  
      - 8 791.72 грн. - штраф за несвоєчасне зарахування сум пенсійних виплат на рахунки пенсіонерів;  
      - 51.00 грн. - штраф за порушення валютного законодавства;  
      - 699.00 грн. - штраф за змiну дати вильоту  
      всього - 10 946.50 грн.  
       
      травень 2013 року:  
      - 22.73 грн. - пеня за комунальні послуги;  
      - 0.13 грн. - пеня та штраф по податку на землю;  
      - 254.78 грн. - пеня за оренду приміщення;  
      - 10.46 грн. - штраф за послуги зв'язку;  
      - 6 823.68 грн. - штраф за несвоєчасне зарахування сум пенсійних виплат на рахунки пенсіонерів;  
      - 2 551.78 грн. - штраф за несвоєчасне зарахування сум пенсійних виплат на рахунки пенсіонерів;  
      - 17 636.80 грн. - штраф за несвоєчасне зарахування сум пенсійних виплат на рахунки пенсіонерів  
      всього - 27 300.34 грн.  
       
      червень 2013 року:  
      - 32.47 грн. - пеня за комунальні послуги;  
      - 12.42 грн. - пеня за оренду приміщення;  
      - 8.48 грн. - штраф за послуги зв'язку;  
      - 340.00 грн. - штраф за несвоєчасне зарахування сум пенсійних виплат на рахунки пенсіонерів;  
      - 633.00 грн. - штраф за змiну дати вильоту;  
      - 3 723.00 грн. - штраф за змiну дати вильоту  
      всього - 4 749.56 грн.  
       
      За 2 квартал емітентом було сплачено штрафних санкцій на загальну суму 42 996.40 грн. 

  



Розділ Х. Інформація про цінні папери емітента 

      10.1.1. Інформація про акції:  
       
      - тип акцій - іменні прості;  
      - форма випуску, форма існування акцій - іменні, бездокументарна;  
      - номінальна вартість акції - 58 (п'ятдесят вісім) копійок;  
      - кількість акцій, які перебувають в обігу - 1 635 000 000 (один мільярд шістсот тридцять п'ять мільйонів) штук;  
      - кількість акцій, які перебувають у процесі розміщення - відсутні;  
      - кількість акцій, які можуть бути розміщені в результаті конвертації розміщених цінних паперів, що конвертуються в акції, чи в результаті 
виконання обов'язків за опціонами емітента (за наявності) - відсутні;  
      - дата реєстрації випуску і номер свідоцтва про реєстрацію випуску - 25.04.2013р. № 47/1/2013;  
      - назва органу, що видав свідоцтво про реєстрацію випуску - Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України.  
       
      - тип акцій - іменні привілейовані;  
      - форма випуску, форма існування акцій - іменні, бездокументарна;  
      - номінальна вартість акції - 58 (п'ятдесят вісім) копійок;  
      - кількість акцій, які перебувають в обігу - 1 500 000;  
      - кількість акцій, які перебувають у процесі розміщення - не передбачається розміщення привілейованих акцій;  
      - кількість акцій, які можуть бути розміщені в результаті конвертації розміщених цінних паперів, що конвертуються в акції, чи в результаті 
виконання обов'язків за опціонами емітента (за наявності) - відсутні;  
      - дата реєстрації випуску і номер свідоцтва про реєстрацію випуску - 05.01.2011р. № 10/1/11;  
      - назва органу, що видав свідоцтво про реєстрацію випуску - Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України.  
      - розмір і черговість виплати дивідендів за певним класом привілейованих акцій, якщо статутом емітента передбачено привілейовані 
акції двох та більше класів, по кожному із яких визначений розмір дивідендів - виплата дивідендів за привілейованими акціями здійснюється 
з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку відповідно до Статуту Банку у строк, що не перевищує 6 місяців після 
закінчення звітного року. Дивіденди за привілейованими акціями становлять 18% річних незалежно від  
      розміру отриманого банком прибутку у відповідному році;  
      - права акціонера - власника привілейованих акцій на участь у загальних зборах акціонерів з правом голосу - акціонери - власники 
привілейованих акцій мають право голосу тільки у випадках, передбачених діючим законодавством та статутом акціонерного товариства;  
      - переважне право акціонера - власника привілейованих акцій на придбання акцій додаткової емісії, якщо це передбачено статутом 
емітента - статутом Банку не передбачено таке право;  
      - права акціонера – власника привілейованих акцій певного класу на їх конвертацію у прості акції чи привілейовані акції інших класів та 
порядок здійснення такої конвертації у разі, якщо статутом емітента передбачена можливість такої конвертації - відповідно до Статуту 
емітента умови та порядок конвертації привілейованих акцій певного класу у прості акції Банку чи у привілейовані акції іншого класу 
визначаються рішенням Загальних Зборів акціонерів відповідно до законодавства України;  



      - черговість виплати ліквідаційної вартості за певним класом привілейованих акцій, якщо статутом емітента передбачено привілейовані 
акції двох та більше класів, по кожному із яких визначена ліквідаційна вартість - акціонери - власники привілейованих акцій мають право на 
першочергове отримання вартості майна Банку, що залишилося після розрахунків із кредиторами, у разі ліквідації Банку, пропорційно до 
кількості привілейованих акцій, якими володіє цей акціонер.  
      10.1.2. Акції додаткового випуску, які станом на кінець звітного періоду перебувають у процесі розміщення, відсутні  
      101.3. У звітному періоді не приймалося рішення про додатковий випуск акцій  
       
      10.1.4. Загальними зборами емітента не приймалося рішення протягом звітного періоду щодо анулювання, консолідації або дроблення 
акцій  
       
      10.2.1.  
      Інформація про емісійні цінні папери емітента (окрім акцій) - облігації:  
       
      - вид, форма випуску, форма існування, серія (тип), інші ідентифікаційні ознаки цінних паперів - облігації підприємств; відсоткові іменні 
(серія "E"); звичайні (незабезпечені); відсоткова ставка 12,5%;  
      - дата реєстрації випуску і номер свідоцтва про реєстрацію випуску - "29" квітня 2011 року № 68/2/11 (дата видачі - "11" квітня 2012р.);  
      - назва органу, що видав свідоцтво про реєстрацію випуску - Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України;  
      - кількість цінних паперів випуску - 200 000 (двісті тисяч) штук;  
      - номінальна вартість цінних паперів випуску - 1 000 (одна тисяча) гривень;  
      - загальна номінальна вартість випуску - 200 000 000 (двісті мільйонів) гривень;  
      - права, закріплені за кожним цінним папером випуску - право купувати та продавати облігації на вторинному біржовому та 
позабіржовому ринках цінних паперів; право на отримання номінальної вартості облігацій при настанні строку їх погашення; право на 
отримання відсоткового доходу у вигляді нарахованих відсотків на номінальну вартість облігацій в кінці кожного відсоткового періоду; право 
на здійснення інших операції з облігаціями, що не суперечать чинному законодавству України; право пред’являти облігації Емітенту до 
викупу на умовах визначених Проспектом емісії облігацій серії «E»;  
      - у разі присвоєння цінним паперам емітента кредитного рейтингу — рівень рейтингової оцінки відповідного випуску цінних паперів;  
      - порядок та умови погашення цінних паперів випуску - дата початку погашення облігацій серії «E» – 22.05.2013р., дата закінчення 
погашення облігацій серії «E» – 22.05.2013р., погашення облігацій серії «E» здійснюється за адресою: Україна, 01021, м.Київ, Кловський 
узвіз, 9/2; погашення облігацій здійснюється за номінальною вартістю в національній валюті України (гривні); облігації погашено 22.05.2013р. 
за адресою: Україна, 01021, м.Київ, Кловський узвіз, 9/2;  
      - якщо цінні папери є облігаціями, які надають їх власникам право на отримання відсоткового доходу, - розмір відсоткового доходу, 
порядок та умови його виплати - у день виплати доходу за облігаціями серії «E» Емітент отримує в депозитарії ПрАТ “ВДЦП” зведений 
обліковий реєстр власників облігацій серії «E», складений на закритий операційний день, що передує даті виплати відсотків за облігаціями 
серії «E». На підставі наданого ПрАТ “ВДЦП” зведеного облікового реєстру Банк розраховує суму виплати відсотків для кожного власника 
облігацій серії «E» та перераховує належний відсотковий дохід на рахунки власників облігацій серії «E» або виплачує через касу Банку 
(Україна, 01021, м.Київ, Кловський узвіз, 9/2) протягом 1 (одного) банківського дня, згідно з вимогами діючого законодавства України та 



умовами випуску. У разі відсутності у зведеному обліковому реєстрі даних щодо реквізитів, або якщо реєстр містить помилкові реквізити, за 
якими повинна бути проведена виплата відсоткового доходу, кошти депонуються на відповідному рахунку Банку. Відсотки на депоновані 
кошти не нараховуються та не виплачуються. Банк здійснює виплату доходу після особистого звернення власника облігацій серії «E». 
Власник облігацій серії «E» повинен надати заяву про отримання відповідної суми коштів та документи, що посвідчують особу;  
      - якщо цінні папери є забезпеченими облігаціями - відсутні;  
      - якщо цінні папери є конвертованими цінними паперами - відсутні.  
       
      Випуски, реєстрація яких скасована:  
       
      - облігації, іменні, процентні у бездокументарній формі, незабезпечені, серії А, ISIN A4000000673, свідоцтво про реєстрацію випуску № 
759/2/06, дата реєстрації 30.11.2006р., видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі - ДКЦПФР), 50 000 (п’ятдесят 
тисяч) штук, номінальна вартість - 1000 грн., загальна сума - 50000 000 (п’ятдесят мільйонів) гривень, випуск погашено повністю 
10.12.2009р., випуск облігацій скасовано розпорядженням ДКЦПФР №07-С-О від 20.01.2009р.;  
      - облігації, іменні, процентні у бездокументарній формі, незабезпечені, серії В, ISIN UA4000019210, свідоцтво про реєстрацію випуску № 
553/2/07, дата реєстрації 07.09.2007р., видане ДКЦПФР 29.11.2007 р., 100 000 (сто тисяч) штук, номінальна вартість - 1000грн., загальна 
сума 100 000 000 (сто мільйонів) гривень, випуск погашено повністю 20.09.2010р., випуск облігацій скасовано розпорядження ДКЦПФР 
№397-С-О від 24.11.2009р.;  
      - облігації, іменні, процентні у бездокументарній формі, незабезпечені, серії С, ISIN UA4000024129, свідоцтво про реєстрацію випуску № 
822/2/07, дата реєстрації 29.10.2007р., видане ДКЦПФР, 220 000 (двісті двадцять тисяч) штук, номінальна вартість - 1000 грн., загальна сума 
220 000 000 (двісті двадцять мільйонів) гривень, випуск погашено повністю 07.11.2010р., випуск облігацій скасовано розпорядження 
ДКЦПФР №55-С-О від 25.02.2010р.;  
      - облігації, іменні, процентні у бездокументарній формі, незабезпечені, серії D, ISIN UA4000036594, свідоцтво про реєстрацію випуску № 
421/2/08, дата реєстрації 14.04.2008р., видане ДКЦПФР, 1 473 (одна тисяча чотириста сімдесят три) штуки, номінальна вартість - 1000 грн., 
загальна сума 1 473 000 (один мільйон чотириста сімдесят три тисячі) гривень, випуск достроково погашено повністю 26.04.2009р., випуск 
облігацій скасовано розпорядження ДКЦПФР №369-С-О від 16.10.2009р.;  
      - облігації, іменні, процентні у бездокументарній формі, незабезпечені, серії F, ISIN UA4000118806, Тимчасове свідоцтво №69/2/11, дата 
реєстрації 29.04.2011р., видане ДКЦПФР, 300 000 (триста тисяч) штук, номінальна вартість - 1 000 грн., загальна сума 300 000 000 (триста 
мільйонів) гривень, не розміщено жодної облігації - Рішення Правління Банку (Протокол № 34 від 30.08.2012р.), випуск облігацій скасовано 
розпорядження НКЦПФР №143—КФ-СТ-О від 12.09.2012р.  
       
      Випуски, зобов'язання емітента за цінними паперами якого не виконане або виконане неналежним чином (дефолт), відсутні  
      10.2.2. Емітент в звітному періоді не розміщував облігації із забезпеченням, які перебувають в обігу 
      10.2.3. Емісійні цінні папери (окрім акцій) емітента, які станом на кінець звітного періоду перебувають у процесі розміщення, відсутні  
      10.2.4. Емітентом не приймалося рішення у поточному році провести додатковий випуск емісійних цінних паперів (окрім акцій)  
       
      10.3. Протягом звітного періоду був факт делістингу цінних паперів емітента.  



      Публічним акціонерним товариством «Фондова біржа ПФТС» «22» травня 2013 року прийнято рішення про делістинг з Котирувального 
списку ПФТС 2-го рівня лістингу та припинення торгівлі цінних паперів Банку – облігації Банку відсоткові іменні серії Е.  
      Дата, з якої цінні папери більше не котируватимуться на фондовій біржі – «22» травня 2013 року. Підставою делістингу є закінчення 
строку обігу цінних паперів (пп.5.22.9., 5.21.8. Правил ПАТ «Фондова біржа ПФТС»).  
       
      Торгівля цінними паперами здійснюється на організованому ринку, найвища ціна на облігації підприємств протягом звітного другого 
кварталу склала 995,96 грн., найнижча ціна склала 980,00 грн., котирувальний список ПФТС 2-го рівня лістингу.  
      10.4. Прості іменні акції емітента не допускалися до торгівлі організатором торгівлі  
       
      Біржового контракту в звітному періоді не укладалося.  
      10.5.  
      Публічне акціонерне товариство «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках»  
      Код за ЄДРПОУ 35917889  
      04107, м.Київ, вул.Тропініна, 7г  
      Ліцензія НКЦПФР серія АЕ № 263065, дата видачі 29.04.2013р., строк дії ліцензії з 27.05.2009р. по 27.05.2019р.  
       
      Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України»  
      код за ЄДРПОУ 30370711  
      01001, Україна, м.Київ, вул.Грінченка, 3  
      Ліцензія НКЦПФР серія АВ № 581322, дата видачі 25.05.2011р., строк дії ліцензії з 19.09.2006р. по 19.09.2016р.  
       
      Зміни протягом звітного періоду особи, що веде облік права власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, не було  
       
      10.6. Цінні папери емітента, які перебувають в обігу за межами України, відсутні  
       
      10.7. Інші цінні папери емітента, (окрім емісійних цінних паперів), відсутні 

  



Розділ ХІ. Фінансова звітність емітента 

Фінансова звітність, підготовлена відповідно до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (формат pdf) 
      Фінансову звітність емітента складено відповідно до вимог Постанови Правління НБУ "Про затвердження Інструкції про порядок 
складання та оприлюднення фінансової звітності банків України" від 24.10.2011 за №373  
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Розділ ХIІ. Висновок щодо операційної та фінансової діяльності емітента 

       

Цей розділ містить оцінки і прогнози уповноважених органів емітента щодо майбутніх подій та/або дій, перспектив розвитку 
галузі економіки, в якій емітент здійснює основну діяльність, і результатів діяльності емітента, у тому числі планів 
емітента, ймовірності настання певних подій чи вчинення певних дій. Інвестори не повинні повністю покладатися на оцінки і 
прогнози органів емітента, оскільки фактичні результати діяльності емітента в майбутньому можуть відрізнятися від 
прогнозованих результатів з багатьох причин. 
       
      12.1.  
      Цей розділ містить оцінки і прогнози уповноважених органів емітента щодо майбутніх подій та/або дій, перспектив розвитку галузі 
економіки, в якій емітент здійснює основну діяльність, і результатів діяльності емітента, у тому числі планів емітента, ймовірності настання 
певних подій чи вчинення певних дій. Інвестори не повинні повністю покладатися на оцінки і прогнози органів емітента, оскільки фактичні 
результати діяльності емітента в майбутньому можуть відрізнятися від прогнозованих результатів з багатьох причин  
       
      12.2.  
      Економічне середовище, в умовах якого емітент здійснює свою діяльність  
       
      1. У 2 кварталі 2013р. Банк працював в умовах триваючого спаду в економіці країни. Після короткострокового поліпшення ситуації в квітні 
практично всі галузі економіки, а також промислове виробництво, показали негативний тренд у травні-червні 2013 року. Низький зовнішній 
попит та менша кількість робочих днів у травні-червні призвело до зменшення ділової активності в країні, погіршило динаміку галузей 
економіки, а також зменшило споживчий попит у країні. Така динаміка в економіці разом з збереженням несприятливої зовнішньоекономічної 
кон’юнктури негативно вплине на зростання ВВП у 2 кварталі 2013 року.  
       
      2. Негативний вплив на динаміку промислового виробництва в січні-травні 2013 року продовжила здійснювати несприятлива 
зовнішньоекономічна кон’юнктура та менша кількість робочих днів у травні-червні. За підсумками січня-травня 2013 українська 
промисловість зафіксувала спад виробництва на рівні -5,2% (у січні-лютому 2012 року промисловість показала зростання на +2,0%.)  
       
      3. У звітному періоді зберігалося низьке інфляційне середовище. За результатами 1 півріччя 2013 року індекс споживчих цін зріс всього 
на +0.2% (до грудня 2011 року). У 1 півріччі 2012 року зафіксована інфляція +0,1%. Невелике зростання цін відбулося лише у січні (+0,2%) та 
у травні (+0,1%). Основними чинниками забезпечення цінової стабільності були продовольчі товари (-0,4%), стабільні житлово-комунальні 
тарифи та слабкий купівельний попит населення.  
       
      4. Впродовж 2 кварталу 2013 року спостерігалась стабільність на валютному ринку. Це проявлялося у збереженні прогнозованої 
динаміки обмінного курсу гривні (офіційний та ринковий курси національної валюти за II квартал 2013 року по відношенню до долара США не 
змінилися та склали 7,9 грн./дол. США та 8,1 грн./дол. США відповідно). Крім того, за результатами кварталу на готівковому ринку 



спостерігався профіцит іноземної валюти. Ліквідність банківської системи впродовж звітного періоду залишалися на високому рівні (середній 
обсяг залишків коштів на коррахунках банків впродовж ІІ кварталу 2013 року становив 24,5 млрд.грн.).  
       
      5. Впродовж звітного періоду відбувалося посилення довіри до гривні, що відображалося у зростанні гривневих депозитів, завдяки чому 
загальна ресурсна база банків продовжувала зростання. Приріст загального обсягу депозитів у ІІ кварталі 2013 року становив 3,5% або 
20,97 млрд.грн. (в ІІ кварталі 2012 року депозити зросли на 1,1% або +5,7 млрд.грн). Зростання депозитного портфелю відбулося за рахунок 
вкладів в національній валюті, які зросли на 6,6% (або + 22,9 млрд грн), в той час як депозити в іноземній валюті зменшились на 0,8% (- 1,9 
млрд. грн).  
       
      6. Довготривале низьке інфляційне середовище, зростання ресурсної бази банків і їх ліквідності та низький рівень кредитування 
створювали сприятливі умови для зменшення вартості коштів в економіці. Виходячи з цього НБУ, починаючи з червня 2013 року, знизив 
облікову ставку з 7,5% до 7%. За даними НБУ середня процентна ставка за депозитами в національній валюті зменшилась за звітній період 
в середньому на 1,1%, а в іноземній - на 0,3%. За кредитами за цей період ставка в національній валюті зменшилась в середньому на 0,6%, 
та в іноземній валюті на 0,08%.  
       
      7. За результатами ІІ кварталу 2013 року загальний обсяг наданих кредитів в економіку майже не змінився порівняно з І кварталом 2012 
року (+1,5% або +11,9 млрд грн.) та склав +1,4% росту або +11,2 млрд грн. Зростання відбулося виключно за рахунок національної валюти 
(+11,3 млрд грн), в той час як у іноземній валюті відбулося незначне зменшення (-0,08 млрд грн). Кредити юридичним особам зросли як в 
національній, так і іноземній валюті на +1,4% та на +1,8% відповідно. Кредити населенню в ІІ кварталі 2013 року зросли на +0,7% (або +1,3 
млрд грн) за рахунок кредитів, наданих в національній валюті (+5,3% або +5,4 млрд грн), що компенсувало зниження валютних кредитів (на -
5,1% або -4,2 млрд грн.) за рахунок погашення та реструктуризації.  
       
      8. Прибуток банківської системи за період січень-травень 2013 року склав 1,06 млрд. грн. (прибуток за цей період 2012 року склав +1,89 
млрд. грн.).  
       
       
      12.3.  
      Протягом 2013 року адміністративні та інші операційні витрати емітента склали 268,3 млн. грн., капітальні інвестиції – 23.2 млн. грн., з 
них 15.2 млн. грн. - приміщення, отримане як реалізація прав на заставне майно.  
      Слід зауважити, що Банк наразі обмежується найнеобхіднішими та пріоритетними напрямками інвестування на забезпечення поточної 
діяльності, включаючи інвестиції в розвиток інформаційних технологій та інформаційної безпеки, забезпечення покращення якості роботи 
мережі, впровадження стратегічно важливих ініціатив, заміну застарілого та зіпсованого обладнання, реконструкцію приміщень, засоби 
технічної охорони тощо.  
       
      Основними джерелами покриття залишаються основні статті доходів Банку, зокрема:  



      - процентний дохід, отриманий від залучення нових клієнтів, розвитку та запуску нових продуктів, особливо для роздрібного сегменту 
ринку, та продовження роботи з проведення реструктуризації та конвертації кредитів фізичних осіб шляхом зміни відсоткової ставки та 
графіку платежу по діючим кредитам, спрямованих на зменшення валютних ризиків та доларизації активів;  
      - комісійний дохід за рахунок запуску нових продуктів, перегляду діючих тарифів в розрізі програм та активізації роботи відділень шляхом 
введення нової системи преміювання;  
      - результат від торгівельних операцій за рахунок збільшення обсягів купівлі/продажу валюти (в т.ч. банківських металів) та маржі, що 
обумовлено зростанням активності населення.  
       
       
      12.4.  
      ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК» входить до II групи великих комерційних банків України за розмірами активів та займає 33 місце. Станом на 
30.06.2013 року активи банку склали 5,2 млрд. грн. Основною стратегічною метою діяльності і розвитку Банку є створення міцного й 
універсального банку, який надає повний спектр банківських послуг юридичним та фізичним особам.  
      В червні 2013 єдиним акціонером Банку материнською компанією Intesa Sanpaolo S.p.A. було збільшено капітал ПАТКБ «ПРАВЕКС-
БАНК» на суму 741 875 000 гривень або 70 млн. євро, який був розподілений між внесками до статутного капіталу в розмірі 7 250 000 
гривень та емісійною різницею -734 625 000 гривень.  
      Впродовж 2 кварталу 2013р. Банк продовжував працювати в напрямку розвитку роздрібного та корпоративного сегментів бізнесу, 
шляхом активного продажу кредитних продуктів, таких як авто, споживче кредитування та відкриття кредитних ліній, а також залучення 
депозитів населення в основному в іноземній валюті. Разом з тим емітент здійснював активні операції з цінними паперами, 
рефінансованими/емітованими НБУ такими як ОВДП і сертифікати відповідно.  
      Проте, в цілому відбулося зниження кредитного портфелю за рахунок крупних планових погашень кредитної заборгованості 
корпоративних клієнтів, що не було компенсовано зростанням роздрібного кредитного портфелю.  
      Кредитний портфель суб’єктів підприємницької діяльності зменшився з 1 297,4 млн. грн. у 1 кварталі 2013 року до 1 077,1 млн. грн. у 2 
кварталі 2013 року або на 17%, а доля ринку за даними НБУ станом на березень становила 0,2%.  
      Кредитний портфель фізичних осіб збільшився з 3 068,4 млн. грн. у 1 кварталі 2013 року до 3 109,9 млн. грн. у 2 кварталі 2013 року або 
на 1,4%. Доля ринку за даними НБУ станом на березень становила 1,7%.  
      Основним джерелом фінансування операційної діяльності для Банку традиційно є кошти клієнтів. У загальній структурі зобов’язань кошти 
клієнтів займають близько 84%. Однак, у 2 кварталі 2013 року Банк мав високий рівень надлишкової ліквідності, що призвело з одного боку 
до зростання витрат по депозитному портфелю, особливо в гривні, а з іншого - до зниження процентної маржі через обмеженість в обсягах 
кредитування в реальний сектор економіки та зниженням вартості ресурсів на міжбанківському ринку, яке не було компенсовано навіть 
збільшення процентних доходів по операціям з цінними паперами.  
      Кошти клієнтів залишились на рівні попереднього кварталу. Проте протягом кварталу відбулась зміна валютної структури депозитного 
портфелю на користь іноземної валюти. Депозитний портфель в іноземній валюті зріс, в основному за рахунок юридичних осіб, що було 
обумовлене потребою банку для здійснення операційної діяльності. Тоді як депозитний портфель в гривні зменшувався в основному за 
рахунок коштів фізичних осіб, що було обумовлене необхідністю зниження збиткової ліквідності шляхом пониження відсоткових ставок по 
депозитам. Доля ринку за даними НБУ станом на березень становила 0,5%.  



       
       

  



Інформація про осіб, що підписують документ 

       

Зазначені нижче особи підтверджують достовірність відомостей, що містяться у квартальній інформації. 

Посада керівника емітента 
 

Прізвище, ім'я та по батькові керівника емітента 
 

Посада головного бухгалтера емітента 
 

Прізвище, ім'я та по батькові головного бухгалтера емітента 
 

 



Узагальнені дані квартальної інформації 

  



1. Основні відомості про емітента 

1.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента 

1.1.1. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 14360920 

1.1.2. Повне найменування Публічне акціонерне товариство комерційний банк "ПРАВЕКС-БАНК" 

1.1.3. Скорочене найменування (за наявності) ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК" 

1.1.4. Організаційно-правова форма за КОПФГ Акціонерне товариство 

1.1.5. Поштовий індекс 01021 

1.1.6. Область м.Київ 

1.1.7. Район Печерський 

1.1.8. Населений пункт м.Київ 

1.1.9. Вулиця Кловський узвіз 

1.1.10. Будинок 9/2 

1.1.11. Корпус 
 

1.1.12. Офіс / квартира 
 

 
1.2. Інформація про державну реєстрацію емітента 

1.2.1. Номер свідоцтва Cерія А00 № 027036 

1.2.2. Дата видачі свідоцтва 27.10.2004 

1.2.3. Орган, що видав свідоцтво Печерська районна у місті Києві державна адміністрація 

1.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн) 949170000.00 

1.2.5. Сплачений статутний капітал (грн) 949170000.00 

 
1.3. Банки, що обслуговують емітента 

Найменування банку (філії, відділення банку) МФО банку Поточний рахунок Валюта 

1 2 3 4 

Головне управління НБУ по м.Києву і Київській області 321024 32005176801 гривня 

ПАТ "Сітібанк" м.Київ 300584 16007400032009 гривня 



АБ "Укргазбнк" м.Київ 320478 16005021460 гривня 

ПАТ "Укрсоцбанк" м.Київ 300023 1600080404 гривня 

АТ "Укрексімбанк" м.Київ 322313 16008011713135 гривня 

ПАТ "Альфа- Банк" м.Київ 300346 16001000007001 гривня 

ПАТ "КБ "Хрещатик" м.Київ 300670 1600800011668 гривня 

АТ "БРОКБІЗНЕСБАНК" м.Київ 300249 160070532300 гривня 

ПАТ "ВіЕйБі Банк" м.Київ 380537 160001001217 гривня 

АТ "Райффайзен Банк Аваль" м.Київ 300335 1600157 гривня 

ПАТ "КБ "Хрещатик" м.Київ 300670 1600800011668 долар США 

АТ "БРОКБІЗНЕСБАНК" м.Київ 300249 160060532310 долар США 

ПАТ "ВіЕйБі Банк" м.Київ 380537 160001001217 долар США 

АТ "Райффайзен Банк Аваль" м.Київ 300335 1600157 долар США 

ПАТ "ВіЕйБі Банк" м.Київ 380537 160001001217 євро 

АТ "Райффайзен Банк Аваль" м.Київ 300335 1600157 євро 

ПАТ "КБ "Хрещатик" м.Київ 300670 1600800011668 євро 

АТ "Райффайзен Банк Аваль" м.Київ 300335 1600157 угорський форинт 

"Пріорбанк" ВАТ 153001749 1702080970011 білоруські рублі 

Commerzbank AG - 400886724400 
англійські фунти 
стерлінгів 

Commerzbank AG - 400886724401 євро 

Commerzbank AG - 400886724400 швейцарські франки 

Commerzbank AG - 400886724400 долар США 

Deutsche Bank AG - 947058410 євро 

DEUTSCHE BANK TRUST CO.AMERICAS - 04400554 долар США 

STANDARD CHARTERED BANK NEW YORK BRANCH - 3582023624001 долар США 

Credit Suisse AG - 0835081911144002 платина 

Credit Suisse AG - 0835081911144003 паладій 

Credit Suisse AG - 0835081911144001 срібло 

Credit Suisse AG - 0835081911144005 золото 

Intesa Sanpaolo S.p.A. - 100100018822 швейцарські франки 



Intesa Sanpaolo S.p.A. - 100100003230 долар США 

Intesa Sanpaolo S.p.A. - 100100018821 
англійські фунти 
стерлінгів 

Intesa Sanpaolo S.p.A. - 100100004826 євро 

Intesa Sanpaolo S.p.A. - 100100019055 євро 

INTESA SANPAOLO S.P.A., NEW YORK BRANCH - 148230810001 долар США 

ЗАО "Банк Интеза" г.Москва 044525922 30111810710000000118 російський рубль 

ОАО "Сбербанк России" 047888670 30111810000000000132 російський рубль 

Акционерный банк "Содействие общественным инициативам" (ОАО) 044525487 30111810800000018412 російський рубль 

 
1.4. Основні види діяльності 

Найменування виду діяльності Код за КВЕД 

1 2 

Інше грошове посередництво 65.12.0 

 

  



2. Інформація про загальні збори акціонерів 

 
Чергові Позачергові 

1 2 3 

Вид загальних зборів* 
 

x 

Дата проведення 29.05.2013 
 

Кворум зборів** 100 
 

 

* Поставити помітку 'x' у відповідній графі. 
 

** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства. 
 

 

  



3. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент* 

Повне 
найменування 

Організаційно- 
правова 
форма 

Іденти- 
фікацій- 

ний 
код за 

ЄДРПОУ 

Місцезнаходження, міжміський 
код, телефон, факс 

Вид 
діяльності 

Назва державного 
органу, що видав 

ліцензію або інший 
документ на цей 
вид діяльності 

Дата 
видачі 
ліцензії 

або 
іншого 

документа 

Номер 
ліцензії 

або іншого 
документа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Європейський 
страховий альянс 

Акціонерне 
товариство 

19411125 
04050, м.Київ, вул.Глибочицька, 33-
37, (044) 254 63 00, (044) 254 63 50 

Страхова 
діяльність 

Державна комісія з 
регулювання ринків 
фінансових послуг 
України 

10.05.2011 
АВ № 584812, 
АВ № 584138 

Національна 
акціонерна 
страхова компанія 
"Оранта" 

Акціонерне 
товариство 

00034186 
01032, м.Київ, вул.Жилянська, 75, 
(044) 520 29 23, (044) 520 29 21 

Страхова 
діяльність 

Державна комісія з 
регулювання ринків 
фінансових послуг 
України 

05.09.2007 

АВ № 360280, 
АВ № 360284, 
АВ № 360285, 
АВ № 360287 

Страхова компанія 
"Провідна" 

Акціонерне 
товариство 

23510137 
03049, м.Київ, 
просп.Повітрофлотський, 25, (044) 
492 18 18 

Страхова 
діяльність 

Державна комісія з 
регулювання ринків 
фінансових послуг 
України 

16.02.2010 АВ № 520904 

Українська 
страхова компанія 
"ГАРАНТ-АВТО" 

Акціонерне 
товариство 

16467237 
01042, м.Київ, пров.Ново-
Печерський, 19/3, (044) 206 88 01 

Страхова 
діяльність 

Державна комісія з 
регулювання ринків 
фінансових послуг 
України 

15.03.2007 АВ № 584613 

Страхова компанія 
"Українська 
страхова група" 

Акціонерне 
товариство 

30859524 
03038, м.Київ, вул.І.Федорова, 32-а, 
(044) 206 65 45, (044) 206 65 57 

Страхова 
діяльність 

Державна комісія з 
регулювання ринків 
фінансових послуг 
України 

13.01.2010 

Ліцензія № 
500315-
медичне 
страхування 

Fitch Ratings Ltd 
Іноземне 
підприємство 

1316230 
Great Britain, London E14 5GN 30 
North Colonnade, +44 20 3530 1000, 
+44 20 3530 1500 

Рейтингове 
агенство - 
присвоєння і 
підтримка 
кредитних 
рейтингів 

Діяльність не 
ліцензується, компанія 
має статус офіційної 
статистичної 
рейтингової 
організації (статус 
NRSRO) в рамках 
нормативної Комісії по 
цінним паперам США 
(SEC) 

16.07.2007 
Рейтингова 
угода 



Фондова біржа 
"Перспектива" 

Акціонерне 
товариство 

33718227 
49000, м.Дніпропетровськ, 
вул.Леніна, 30, (056) 373 95 94 

Діяльність з 
організації торгівлі 
на фондовому 
ринку 

Національна комісія з 
цінних паперів та 
фондового ринку 

31.08.2009 АВ № 483591 

Фондова біржа 
"ПФТС" 

Акціонерне 
товариство 

21672206 
03150, м.Київ, вул.В.Васильківська, 
72, (044) 277 50 00, (044) 277 50 01 

Діяльність з 
організації торгівлі 
на фондовому 
ринку 

Національна комісія з 
цінних паперів та 
фондового ринку 

25.01.2010 АВ № 390872 

Інвестиційний 
капітал Україна 

Товариство з 
обмеженою 
відповідальністю 

35649564 
01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького, 
19-21, (044) 220 01 20 

Діяльність з торгівлі 
цінними паперами 
(Адеррайтинг) 

Національна комісія з 
цінних паперів та 
фондового ринку 

17.11.2008 АВ № 440400 

ВТБ Банк 
Акціонерне 
товариство 

14359319 
01004, м.Київ, 
бул.Т.Шевченка/вул.Пушкінська, 8/26, 
(044) 239 35 26 

Діяльність з торгівлі 
цінними паперами 
(Адеррайтинг) 

Національна комісія з 
цінних паперів та 
фондового ринку 

11.08.2008 АВ № 399105 

Розрахунковий 
центр з 
обслуговування 
договорів на 
фінансових ринках 

Акціонерне 
товариство 

35917889 
04107, м.Київ, вул.Тропініна, 7г, (044) 
585 42 40 

Надання 
депозитарних 
послуг на 
українському 
фондовому ринку 

Національна комісія з 
цінних паперів та 
фондового ринку 

29.04.2013 АЕ № 263065 

Національний 
депозитарій 
України 

Акціонерне 
товариство 

30370711 01001, м.Київ, вул.Грінченка, 3 (044) 
Ведення реєстрів 
власників іменних 
цінних паперів 

Національна комісія з 
цінних паперів та 
фондового ринку 

25.05.2011 АВ № 581322 

КПМГ Аудит 
Акціонерне 
товариство 

31032100 
01001, м.Київ, вул.Михайлівська, 11, 
(044) 490 55 07, 490 55 08 

Аудиторські 
послуги 

Аудиторська палата 
України 

26.01.2001 
Свідоцтво № 
2397 

ТОВ "АФ "ПКФ 
Аудит-фінанси" 

Товариство з 
обмеженою 
відповідальністю 

34619277 
Україна, Київ, вул.Гончара, 41, (044) 
501 25 31 

Аудиторські 
послуги 

Аудиторська палата 
України 

26.10.2006 
Свідоцтво № 
3886 

ПЮП "Юрсервіс 
Консалтинг 
Компані" 

Приватне 
підприємство 

22522199 
01021, м.Київ, вул.Липська, 19/7, 
(044) 254 04 74 

Юридична 
діяльність 

- - - 

"Бі. Сі. Томс енд 
Ко" 

Товариство з 
обмеженою 
відповідальністю 

37147239 
01030, м.Київ, вул.І.Франка, 40Б, 
оф.301 

Надання 
юридичних і 
консультаційних 
послуг 

- - - 

Центр безпеки 
"Слов`яни" 

Товариство з 
обмеженою 
відповідальністю 

33500368 

Юридична адреса: 04050, м.Київ, 
вул.Мельникова, 12, оф.90. Фактична 
адреса: 01004, м.Київ, 
вул.В.Васильківська, 5 "Арена клас" 

Надання 
юридичних і 
консультаційних 
послуг 

МВС України 23.02.2012 АВ № 594961 



Пруденс: 
юридичний офіс 

Товариство з 
обмеженою 
відповідальністю 

35378212 03186, м.Київ, бул.Чоколівський, 19 

Надання 
юридичних і 
консультатційних 
послуг 

- - - 

Пруденс: 
фінансова практика 

Товариство з 
обмеженою 
відповідальністю 

36592273 
04053, м.Київ, вул.Смирнова-
Ласточкіна, 3/5 

Надання 
юридичних і 
консультатційних 
послуг 

- - - 

 

* Вказується інформація про професійних учасників фондового ринку, послугами яких користується емітент, аудиторів (аудиторські фірми), які надають 
аудиторські послуги емітенту, юридичних осіб, які надають правову допомогу емітенту, юридичних осіб, які надають страхові послуги емітенту, юридичних осіб, які 
уповноважені здійснювати рейтингову оцінку емітента та/або його цінних паперів.  

 

  



4. Відомості про цінні папери емітента 

4.1. Інформація про випуски акцій 

Дата 
реєстраці

ї 
випуску 

Номер 
свідоцтв

а про 
реєст- 
рацію 

випуску 

Найменуванн
я органу, що 

зареєстрував 
випуск 

Міжнародний 
ідентифікаційни

й номер 

Тип 
цінного 
папера 

Форма 
існування 

Форма 
випуск

у 

Номі- 
нальна 
вартіст

ь 
(грн) 

Кількість 
акцій 
(шт.) 

Загальна 
номінальна 

вартість 
(грн) 

Частка у 
статутном

у 
капіталі 

(відсотки) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

05.01.2011 10/1/11 

Національна 
комісія з цінних 
паперів та 
фондового ринку 

UA4000068167 
привілейован
і 

бездокументарн
а 

іменні 0.58 1500000 870000.00 0.0917 

25.04.2013 47/1/2013 

Національна 
комісія з цінних 
паперів та 
фондового ринку 

UA4000068159 прості 
бездокументарн
а 

іменні 0.58 
163500000

0 
948300000.0

0 
99.9083 

 
4.2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій) 

4.2.1. Процентні облігації 

Дата 
реєстрації 
випуску 

Номер 
свідоцтва 

про 
реєст- 
рацію 

випуску 

Найменування 
органу, що 

зареєстрував 
випуск 

Номі- 
нальна 

вартість 
(грн) 

Кількість 
у 

випуску 
(шт.) 

Форма 
існування 

Форма 
випуску 

Загальна 
номінальна 

вартість 
(грн) 

Відсоткова 
ставка за 

облігаціями 
(відсотки) 

Строк 
виплати 
відсотків 

Дата 
пога- 

шення 
облі- 
гацій 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

- - - - - бездокументарна іменні - - - - 

 
4.2.2. Дисконтні облігації 

Дата 
реєстрації 
випуску 

Номер 
свідоцтва 

про 
реєст- 

Найменування органу, що 
зареєстрував випуск 

Номі- 
нальна 

вартість 
(грн) 

Кількість 
у випуску 

(шт.) 
Форма існування Форма випуску 

Загальна 
номінальна 

вартість 
(грн) 

Дата 
погашення 
облігацій 



рацію 
випуску 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

- - - - - документарна на пред`явника - - 

 
4.2.3. Цільові (безпроцентні) облігації 

Дата 
реєстрації 

випуску 

Номер 
свідоцтва 

про 
реєст- 
рацію 

випуску 

Найменування органу, 
що зареєстрував 

випуск 

Номі- 
нальна 

вартість 
(грн) 

Кількість 
у випуску 

(шт.) 

Форма 
існування 

Форма 
випуску 

Загальна 
номінальна 

вартість 
(грн) 

Найме- 
нування 
товару 

(послуги), 
під який 

здійснено 
випуск 

Дата 
погашення 
облігацій 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

- - - - - документарна на пред`явника - - - 

 
4.3. Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (емісія яких підлягає реєстрації) (крім іпотечних облігацій, іпотечних 

сертифікатів, сертифікатів ФОН) 

Дата випуску 
Вид цінних 

паперів 
Обсяг 

випуску 

Обсяг 
розміщених 

цінних 
паперів на 
звітну дату 

(грн) 

Умови обігу та погашення 

1 2 3 4 5 

- - - - - 

 
4.4. Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду 

№ з/п 

Дата 
зарахування 

акцій на 
рахунок 
емітента 

Кількість 
акцій, що 

викуплено 
(шт.) 

Дата 
реєстрації 
випуску 

акцій, що 
викуплено 

Номер 
свідоцтва 

про 
реєстрацію 

випуску 
акцій, що 

Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій, що 
викуплено 

Частка у 
статутному 

капіталі 
(відсотки) 



викуплено 

1 2 3 4 5 6 7 

1 - - - - - - 

 
4.5. Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів 

Кількість замовлених бланків сертифікатів цінних паперів (шт.) - 

у тому числі: сертифікатів акцій - 

сертифікатів облігацій - 

сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду 
цінних паперів) 

- 

Кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (шт.) - 

у тому числі: сертифікатів акцій - 

сертифікатів облігацій - 

сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду 
цінних паперів) 

- 

 

  



5. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів 

Дата 
реєстрації 
випуску 

Номер 
свідоцтва 

про 
реєстрацію 

випуску 

Найменування особи гаранта 

Ідентифі- 
каційний 

код за 
ЄДРПОУ 
гаранта 

Місцезнаходження гаранта 

1 2 3 4 5 

- - - - - 

 

  



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

Найменування основних 
засобів 

Власні основні засоби 
(тис. грн) 

Орендовані основні засоби 
(тис. грн) 

Основні засоби, всього 
(тис. грн) 

на початок 
періоду 

на кінець періоду 
на початок 

періоду 
на кінець періоду 

на початок 
періоду 

на кінець періоду 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Виробничого призначення 403139.747 379473.370 0.000 0.000 403139.747 379473.370 

будівлі та споруди 298636.602 289926.437 0.000 0.000 298636.602 289926.437 

машини та обладнання 93912.909 80315.417 0.000 0.000 93912.909 80315.417 

транспортні засоби 5878.333 5381.854 0.000 0.000 5878.333 5381.854 

інші 4711.903 3849.662 0.000 0.000 4711.903 3849.662 

2. Невиробничого призначення 3411.136 18411.685 0.000 0.000 3411.136 18411.685 

будівлі та споруди 3360.800 18384.000 0.000 0.000 3360.800 18384.000 

машини та обладнання 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

транспортні засоби 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Інші 50.336 27.685 0.000 0.000 50.336 27.685 

Усього 406550.883 397885.055 0.000 0.000 406550.883 397885.055 

 

  



7. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

Найменування показника За звітний період За попередній період 

1 2 3 

Розрахункова вартість чистих активів 1038785 417480 

Статутний капітал 949170 941920 

Скоригований статутний капітал 949170 941920 

Опис* 
  

Висновок** 
  

 

  



8. Відомості щодо особливої інформації, що виникала протягом звітного періоду. 

Дата вчинення 
дії 

Дата 
оприлюднення 
повідомлення 

Вид інформації 

1 2 3 

13.05.2013 14.05.2013 Інформація про зміну складу посадових осіб емітента 

22.05.2013 24.05.2013 Інформація про факти лістингу / делістингу цінних паперів на фондовій біржі 

 



Фінансова звітність 

  



Звіт про фінансовий стан (Баланс) 

за 2 квартал 2013 року 

Найменування статті Звітний період Попередній період 

1 2 3 

АКТИВИ 
  

Грошові кошти та їх еквіваленти 1292955 601007 

Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку 123854 74125 

Торгові цінні папери - - 

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

2813 3006 

Кошти в інших банках, у т. ч.: 200 200 

в іноземній валюті - - 

резерви під знецінення коштів в інших банках - - 

Кредити та заборгованість клієнтів, у т. ч.: 2413901 2696016 

кредити та заборгованість юридичних осіб, у т. ч.: 929846 1213789 

в іноземній валюті 304673 478156 

резерви під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів (147294) (136789) 

кредити та заборгованість фізичних осіб, у т. ч.: 1484055 1482227 

в іноземній валюті 364655 380206 

резерви під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів (1625824) (1598714) 

Цінні папери в портфелі банку на продаж, у т. ч.: 240075 127220 

резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж - - 

Цінні папери в портфелі банку до погашення, у т. ч.: 100427 - 

резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення - - 

Інвестиції в асоційовані та дочірні компанії - - 

Інвестиційна нерухомість 10527 10882 

Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток 1558 1558 

Відстрочений податковий актив 36725 35493 

Основні засоби та нематеріальні активи 656632 674143 



Інші фінансові активи, у т. ч.: 43051 47670 

резерви під інші фінансові активи (4299) (1600) 

Інші активи, у т. ч.: 26384 38437 

резерви під інші активи (819) (514) 

Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи вибуття 43321 25041 

Усього активів, у т. ч.: 4992423 4334738 

в іноземній валюті 1391291 1330066 

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 
  

Кошти банків, у т. ч.: 161623 343084 

в іноземній валюті 161581 339546 

Кошти клієнтів, у т. ч.: 3431760 3101040 

кошти юридичних осіб, у т. ч.: 911793 687425 

в іноземній валюті 381661 168820 

кошти юридичних осіб на вимогу, у т. ч.: 458031 495834 

в іноземній валюті 71182 109657 

кошти фізичних осіб, у т. ч.: 2519967 2413615 

в іноземній валюті 807258 864162 

кошти фізичних осіб на вимогу, у т. ч.: 804079 667541 

в іноземній валюті 190178 204843 

Боргові цінні папери, емітовані банком, у т. ч.: 1 99180 

в іноземній валюті - - 

Інші залучені кошти - - 

Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток - - 

Відстрочені податкові зобов'язання 3732 - 

Резерви за зобов'язаннями 2848 2377 

Інші фінансові зобов'язання 166948 176159 

Інші зобов'язання 64061 75952 

Субординований борг 122665 119466 

Зобов'язання групи вибуття - - 

Усього зобов'язань, у т. ч.: 3953638 3917258 



в іноземній валюті 1567673 1601844 

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ 
  

Статутний капітал 949170 941920 

Емісійні різниці 1521216 786807 

Незареєстровані внески до статутного капіталу - - 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (1669426) (1547830) 

Резервні та інші фонди банку 1332 1332 

Резерви переоцінки 236493 235251 

Усього власного капіталу 1038785 417480 

Усього зобов'язань та власного капіталу 4992423 4334738 

 

Затверджено до випуску та підписано 12.07.2013 

Прізвище виконавця, номер телефону Мельник Т.І., (044) 201-17-57  

 

  



Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати) 

за 2 квартал 2013 року 

Найменування статті 

Звітний період Попередній період 

за поточний квартал 

за поточний квартал 
наростаючим 

підсумком з початку 
року 

за відповідний 
квартал 

попереднього року 

за відповідний 
квартал 

попереднього року 
наростаючим 

підсумком з початку 
року 

1 2 3 4 5 

Процентні доходи 114782 234304 143564 302016 

Процентні витрати  (88451) (179207) (80849) (165309) 

Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати) 26331 55097 62715 136707 

Комісійні доходи 48053 90667 50371 99813 

Комісійні витрати (3463) (6274) (4444) (8516) 

Результат від операцій з цінними паперами в торговому 
портфелі банку 

- - - - 

Результат від операцій з хеджування справедливої вартості - - - - 

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 

- 21 (287) (287) 

Результат від операцій з іноземною валютою 6007 13231 7226 15303 

Результат від переоцінки іноземної валюти (2944) 1575 (1863) (2680) 

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 

(346) (349) (937) (2683) 

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

8 8 (4) 343 

Відрахування до резерву під знецінення кредитів та коштів в (661054) (12194) 36927 10215 



інших банках  

Відрахування до резерву під знецінення дебіторської 
заборгованості та інших фінансових активів 

(277) (559) (299) (254) 

Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж - - - - 

Знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення - - - - 

Відрахування до резервів за зобов'язаннями (1098) (713) 383 (195) 

Інші операційні доходи 4019 8063 2763 5110 

Адміністративні та інші операційні витрати (133485) (268347) (130005) (263003) 

Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній - - - - 

Прибуток/(збиток) до оподаткування (718249) (119774) 22546 (10127) 

Витрати на податок на прибуток (2330) (2690) (2767) (2873) 

Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває (720579) (122464) 19779 (13000) 

Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування 

- - - - 

Прибуток/(збиток) (720579) (122464) 19779 (13000) 

ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД: 
    

Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж 2858 1921 4 196 

Переоцінка основних засобів та нематеріальних активів (720) (867) - (2) 

Результат переоцінки за операціями з хеджування грошових 
потоків 

- - - - 

Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії - - - - 

Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом (2) 190 2 51 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2136 1244 6 245 

Усього сукупного доходу (718443) (121220) 1919785 (12755) 

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

чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію (0.44) (0.07) 0.01 (0.01) 

скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію (0.44) (0.07) 0.01 (0.01) 

Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої діяльності: 
    

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

скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію - - - - 

Прибуток/(збиток) на акцію за квартал: 
    



чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію  (0.44) (0.07) 0.01 (0.01) 

скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію (0.44) (0.07) 0.01 (0.01) 

 

Затверджено до випуску та підписано 12.07.2013 

Прізвище виконавця, номер телефону Мельник Т.І., (044) 201 17 57 

 

  



Звіт про прибутки і збитки 

за 2 квартал 2013 року 

Найменування статті 

Звітний період Попередній період 

за поточний квартал 

за поточний квартал 
наростаючим 

підсумком з початку 
року 

за відповідний 
квартал 

попереднього року 

за відповідний 
квартал 

попереднього року 
наростаючим 

підсумком з початку 
року 

1 2 3 4 5 

Процентні доходи 
    

Процентні витрати  
    

Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати) 
    

Комісійні доходи 
    

Комісійні витрати 
    

Результат від операцій з цінними паперами в торговому 
портфелі банку     

Результат від операцій з хеджування справедливої вартості 
    

Результат від переоцінки інших фінансових інструментів, що 
обліковуються за справедливою вартістю з визнанням 
результату переоцінки у фінансових результатах 

    

Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на 
продаж     

Результат від операцій з іноземною валютою 
    

Результат від переоцінки іноземної валюти 
    

Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості 
    

Прибуток/(збиток), який виникає під час первісного визнання 
фінансових активів за процентною ставкою, вищою або 
нижчою, ніж ринкова 

    

Збиток/(прибуток), який виникає під час первісного визнання 
фінансових зобов'язань за процентною ставкою, вищою або 
нижчою, ніж ринкова 

    

Відрахування до резерву під знецінення кредитів та коштів в 
    



інших банках 

Відрахування до резерву під знецінення дебіторської 
заборгованості та інших фінансових активів     

Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж 
    

Знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення 
    

Відрахування до резервів за зобов'язаннями 
    

Інші операційні доходи 
    

Адміністративні та інші операційні витрати 
    

Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній 
    

Прибуток/(збиток) до оподаткування 
    

Витрати на податок на прибуток 
    

Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває 
    

Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування     

Прибуток/(збиток) 
    

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

чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 
    

скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 
    

Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої діяльності: 
    

чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 
    

скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 
    

 

Затверджено до випуску та підписано 
 

Прізвище виконавця, номер телефону 
 

 

  



Звіт про сукупний дохід 

за 2 квартал 2013 року 

Найменування статті 

Звітний період Попередній період 

за поточний квартал 

за поточний квартал 
наростаючим 

підсумком з початку 
року 

за відповідний 
квартал 

попереднього року 

за відповідний 
квартал 

попереднього року 
наростаючим 

підсумком з початку 
року 

Прибуток/(збиток) за рік 
    

ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД: 
    

Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж 
    

Переоцінка основних засобів та нематеріальних активів 
    

Результат переоцінки за операціями з хеджування 
    

Накопичені курсові різниці від перерахунку у валюту подання 
звітності     

Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії 
    

Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом 
    

Інший сукупний дохід після оподаткування 
    

Усього сукупного доходу за рік, у т. ч.: 
    

власників банку 
    

неконтрольованої частки 
    

 

Затверджено до випуску та підписано 
 

Прізвище виконавця, номер телефону 
 

 

  



Звіт про зміни у власному капіталі 

за 2 квартал 2013 року 

Найменування статті 

Належить власникам банку 

Неконтро- 
льована 
частка 

Усього 
власного 
капіталу 

статутний 
капітал 

емісійні 
різниці 

резервні, інші 
фонди та 
резерви 

переоцінки 

нерозпо- 
ділений 

прибуток 
усього 

1 2 3 4 5 6 7 8 

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 

       

Скоригований залишок на 
початок попереднього періоду        

Усього сукупного доходу 
       

Емісія акцій: 
       

номінальна вартість 
       

емісійний дохід 
       

Власні акції, що викуплені в 
акціонерів:        

купівля 
       

продаж 
       

анулювання 
       

Об'єднання компаній 
       

Дивіденди 
       

Залишок на кінець попереднього 
періоду        

Усього сукупного доходу 
       

Емісія акцій: 
       



номінальна вартість 
       

емісійний дохід 
       

Власні акції, що викуплені в 
акціонерів:        

купівля 
       

продаж 
       

анулювання 
       

Об'єднання компаній 
       

Дивіденди 
       

Залишок на кінець звітного 
періоду        

 

Затверджено до випуску та підписано 
 

Прізвище виконавця, номер телефону 
 

 

  



Звіт про рух грошових коштів за прямим методом 

за 2 квартал 2013 року 

Найменування статті Звітний період Попередній період 

1 2 3 

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
  

Процентні доходи, що отримані 
  

Процентні витрати, що сплачені 
  

Комісійні доходи, що отримані 
  

Комісійні витрати, що сплачені 
  

Результат операцій з торговими цінними паперами 
  

Результат операцій з фінансовими похідними інструментами 
  

Результат операцій з іноземною валютою 
  

Інші отримані операційні доходи 
  

Виплати на утримання персоналу, сплачені 
  

Адміністративні та інші операційні витрати, сплачені 
  

Податок на прибуток сплачений 
  

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

Зміни в операційних активах та зобов'язаннях 
  

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

Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних паперів 
  

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

Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках 
  

Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгованості клієнтів 
  

Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів 
  

Чисте (збільшення)/зменшення інших активів 
  

Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків 
  

Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів 
  

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



Чисте збільшення/(зменшення) резервів за зобов'язаннями 
  

Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових зобов'язань 
  

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

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
  

Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж 
  

Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі банку на продаж 
  

Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення 
  

Надходження від погашення цінних паперів у портфелі банку до погашення 
  

Придбання дочірніх компаній за мінусом отриманих грошових коштів  
  

Надходження від реалізації дочірньої компанії за мінусом сплачених грошових коштів 
  

Придбання асоційованих компаній 
  

Надходження від реалізації асоційованих компаній 
  

Придбання інвестиційної нерухомості 
  

Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості 
  

Придбання основних засобів 
  

Надходження від реалізації основних засобів 
  

Придбання нематеріальних активів 
  

Надходження від вибуття нематеріальних активів 
  

Дивіденди отримані 
  

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

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
  

Емісія простих акцій 
  

Емісія привілейованих акцій 
  

Інші внески акціонерів, окрім емісії акцій 
  

Викуп власних акцій 
  

Продаж власних акцій 
  

Отримання субординованого боргу 
  

Погашення субординованого боргу 
  

Отримання інших залучених коштів 
  

Повернення інших залучених коштів 
  



Додаткові внески в дочірню компанію 
  

Надходження від продажу частки участі без втрати контролю 
  

Дивіденди виплачені 
  

Інші виплати акціонерам, окрім дивідендів 
  

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

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

Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів 
  

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду 
  

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду 
  

 

Затверджено до випуску та підписано 
 

Прізвище виконавця, номер телефону 
 

 

  



Звіт про рух грошових коштів за непрямим методом 

за 2 квартал 2013 року 

Найменування статті Звітний період Попередній період 

1 2 3 

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
  

Прибуток /(збиток) до оподаткування 
  

Коригування: 
  

знос та амортизація 
  

чисте збільшення/(зменшення) резервів під знецінення активів 
  

амортизація дисконту/(премії) 
  

результат операцій з торговими цінними паперами 
  

результат операцій з фінансовими похідними інструментами 
  

результат операцій з іноземною валютою 
  

(нараховані доходи) 
  

нараховані витрати 
  

чистий збиток/(прибуток) від інвестиційної діяльності 
  

чистий збиток/(прибуток) від фінансової діяльності 
  

інший рух коштів, що не є грошовим 
  

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

Зміни в операційних активах та зобов'язаннях: 
  

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

Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних паперів 
  

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

Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках 
  

Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгованості клієнтів 
  

Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів 
  

Чисте (збільшення)/зменшення інших активів 
  

Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків 
  



Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів 
  

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

Чисте збільшення/(зменшення) резервів за зобов'язаннями 
  

Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових зобов'язань 
  

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

Податок на прибуток сплачений 
  

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

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
  

Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж 
  

Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі банку на продаж 
  

Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення 
  

Надходження від погашення цінних паперів у портфелі банку до погашення 
  

Придбання дочірніх компаній за мінусом отриманих грошових коштів 
  

Надходження від реалізації дочірньої компанії за мінусом сплачених грошових коштів 
  

Придбання асоційованих компаній 
  

Надходження від реалізації асоційованих компаній 
  

Придбання інвестиційної нерухомості 
  

Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості 
  

Придбання основних засобів 
  

Надходження від реалізації основних засобів 
  

Придбання нематеріальних активів 
  

Надходження від вибуття нематеріальних активів 
  

Дивіденди отримані 
  

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

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
  

Емісія простих акцій 
  

Емісія привілейованих акцій 
  

Інші внески акціонерів, окрім емісії акцій 
  

Викуп власних акцій 
  



Продаж власних акцій 
  

Отримання субординованого боргу 
  

Погашення субординованого боргу 
  

Отримання інших залучених коштів 
  

Повернення інших залучених коштів 
  

Додаткові внески в дочірню компанію 
  

Надходження від продажу частки участі без втрати контролю 
  

Дивіденди виплачені 
  

Інші виплати акціонерам, окрім дивідендів 
  

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

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

Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів 
  

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду 
  

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду 
  

 

Затверджено до випуску та підписано 
 

Прізвище виконавця, номер телефону 
 

 

  



Примітки до звітів 

       
      Примітка "Потенційні зобов'язання банку" за II квартал 2013 року ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК"  
       
      а) Банк не має потенційних зобов'язань, пов'язаних із розглядом справ у суді, та потенційних податкових зобов'язань, щодо яких не 
створено резервів під потенційні зобов'язання  
       
      б) Зобов'язання з капітальних вкладень  
      За станом на 30 червня 2013 року у відповідності до укладених угод ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК" мав зобов'язання, пов'язані з придбанням 
основних засобів та нематеріальних активів, на суму 816 тис.грн.  
       
      в) Відповідність податковому законодавству та іншим регулятивним вимогам  
      Вимоги законодавства щодо оподаткування та інших питань, пов'язаних з банківськими операціями, у тому числі валютне регулювання, 
постійно змінюються. Законодавство та регулятивні вимоги не завжди однозначно сформульовані та є предметом різнобічних тлумачень з 
боку місцевих та центральних органів влади, а також інших виконавчих органів. Приклади невідповідностей у таких тлумаченнях не є 
рідкістю.  
      Банк виплатив або нарахував всі належні податки та збори відповідно до норм чинного законодавства та має достатні підстави для того, 
щоб успішно відхилити можливі претензії податкових органів.  
       
      Інші примітки в табличному вигляді містяться у файлі формата pdf разом з фінансовою звітністю Банку за 2 квартал 2013 року в розділі 
XI "Фінансова звітність емітента"  
 


