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29.10.2021 

(дата реєстрації емітентом електронного документа) 
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(вихідний реєстраційний номер електронного документа) 

 

 Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із 

змінами) (далі - Положення). 

 

Голова Правлiння    Стефано Буранi 
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої 

особи емітента) 

 

 

Проміжна інформація емітента цінних паперів 

за 3 квартал 2021 року 

 

I. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента: Акцiонерне товариство "ПРАВЕКС БАНК" 

2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 14360920 

4. Місцезнаходження: 01021, м. Київ, Кловський узвiз, 9/2 

5. Міжміський код, телефон та факс: 044-521-02-59, 044-521-04-80 

6. Адреса електронної пошти: bank@pravex.ua 

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 

номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги 

на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені 

учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з 

розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA 

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 

номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги 

на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає 

Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): 

Державна установа "Агентство з розвитку ?нфраструктури фондового ринку України", 

21676262, Україна, DR/00002/ARM 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації 

 

Проміжну інформацію розміщено на 

власному веб-сайті учасника фондового 

ринку 

https://www.pravex.com.ua/o-banke/pro

-nas/rozkrittya-informaciyi 29.10.2021 

 (URL-адреса сторінки) (дата) 



Зміст 
 Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у проміжній інформації 

1. Основні відомості про емітента X 

2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності X 

3. Інформація про посадових осіб емітента X 

4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:  

    1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента X 

    2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  

    3) інформація про собівартість реалізованої продукції  

5. Відомості про цінні папери емітента:  

    1) інформація про випуски акцій емітента X 

    2) інформація про облігації емітента  

    3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  

    4) інформація про похідні цінні папери емітента  

6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах   

7. Інформація щодо корпоративного секретаря X 

8. Інформація про вчинення значних правочинів  

9. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, 

осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та 

обставини, існування яких створює заінтересованість   

10. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому 

числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди 

на відчуження таких цінних паперів та інформація про загальну кількість 

голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а 

також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження 

таких прав передано іншій особі  

11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  

12. Інформація про конвертацію цінних паперів  

13. Інформація про заміну управителя  

14. Інформація про керуючого іпотекою  

15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів  

16. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним 

консолідованим іпотечним боргом  

17. Інформація про іпотечне покриття:  

    1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття  

    2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром 

(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  

    3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром 

(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну 

дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись 

протягом звітного періоду  

    4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або 

включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття   

18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування 

іпотечних активів  

19. Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює 

забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення 

окремо)  

20. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,  



виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини 

об'єкта) житлового будівництва) 

21. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами) 

бухгалтерського обліку  

22. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами 

фінансової звітності X 

23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором 

(аудиторською фірмою)  

24. Проміжний звіт керівництва X 

25. Твердження щодо проміжної інформації X 

26. Примітки: 

1.  В роздiлi основнi вiдомостi про емiтента, пункт "банки, що обслуговують емiтента" 3) 

поточний рахунок слiд розумiти як 32006102801026; 6) поточний рахунок слiд розумiти як 

100100004826 

 

4. 

     2) Блок про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї не заповнено, 

оскiльки емiтент здiйснює банкiвську дiяльнiсть. 

     3) Блок про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не заповнено, оскiльки емiтент здiйснює 

банкiвську дiяльнiсть. 

 

5. 

 

      2) Блок про облiгацiї емiтента не заповнено, оскiльки Банк не випускав зазначенi цiннi 

папери. 

 

      3) Блок про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом не заповнено, оскiльки Банк не 

випускав зазначенi цiннi папери. 

 

      4) Блок про похiднi цiннi папери не заповнено, оскiльки Банк не випускав зазначенi цiннi 

папери.  

 

6. Iнформацiя про участь емiтента у юридичних особах не заповнена, оскiльки Банк не 

здiйснює такої участi. 

 

8. Iнформацiя про вчинення значних правочинiв не заповнена, оскiльки значнi правочини не 

вчинялися.  

 

9. Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть не 

заповнювалась, оскiльки, такi правочини не вчинялися. 

 

10. Блок про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не заповнено, оскiльки Банк не 

здiйснював випуск боргових цiнних паперiв протягом звiтного перiоду. 

 

11. Iнформацiя стосовно обмеження обiгу цiнних паперiв емiтента не заповнена, оскiльки  

вiдсутня. 

 

12. Iнформацiя про конвертацiю цiнних паперiв не заповнена, оскiльки така конвертацiя не 

проводилась. 

 

13. Iнформацiя про замiну управителя не заповнена, оскiльки така замiна не проводилась. 



 

14. Iнформацiя про керуючого iпотекою - вiдсутня. 

 

15. Iнформацiя про трансформацiю(перетворення) iпотечних активiв не заповнена, оскiльки 

така дiяльнiсть не проводилась. 

 

16.Iнформацiя про змiни в реєстрi забезпечення iпотечних сертифiкатiв за кожним 

консолiдованим iпотечним боргом  не заповнена, оскiльки така дiяльнiсть не проводилась. 

 

17. Блок про iпотечне покриття не заповнений, оскiльки Банк не здiйснював таку дiяльнiсть. 

 

18. Iнформацiя про замiну фiнансової установи, яка здiйснює обслуговування iпотечний 

активiв не заповнена, у зв'язку з вiдсутнiстю такої дiяльностi. 

 

19. Iнформацiя про промiжну фiнансову звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта) вiдсутня, 

оскiльки Банк не здiйснює забезпечення випуску цiнних паперiв. 

 

20. Звiт про стан об'єкта нерухомостi не заповнений, оскiльки емiсiя не проводилась. 

 

21. Промiжна фiнансова звiтнiсть емiтента складена за положеннями (стандартами) 

бухгалтерського облiку. 

 

22. Промiжна фiнансова звiтнiсть емiтента складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв 

фiнансової звiтностi. 

 

23. Висновок аудитора вiдсутнiй, оскiльки аудит не проводився при формуваннi промiжної 

звiтностi. 

 



ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 

 Акцiонерне товариство "ПРАВЕКС БАНК" 

2. Дата проведення державної реєстрації 

 27.10.2004 

3. Територія (область) 

 м.Київ 

4. Статутний капітал (грн)  

 979089723,98 

5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 

 0 

6. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу 

державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

 0 

7. Середня кількість працівників (осіб) 

 709 

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

 64.19 - iншi види грошового посередництва 

9. Органи управління підприємства 

 Вiдповiдно до Статуту Банку органами Банку є:- Загальнi збори акцiонерiв Банку;- 

Наглядова Рада Банку;- Правлiння Банку. 

10. Засновники 

Прізвище, ім'я, по батькові, якщо 

засновник - фізична особа; 

найменування, якщо засновник - 

юридична особа 

Місцезнаходження, якщо засновник - 

юридична особа 

Ідентифікаційний 

код юридичної 

особи, якщо 

засновник - 

юридична особа 

Iнтеза Санпаоло С.п.А. (Intesa Sanpaolo 

S.p.A.) 

10121, Iталiя (Italy) Турiн (Torino) П'яцца 

Сан Карло, 156 (Piazza San Carlo, 156) 
00799960158 

Якщо кількість фізичних осіб - засновників емітента перевищує двадцять, зазначається 

загальна кількість фізичних осіб: 

 0 

11. Банки, що обслуговують емітента 

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 

рахунком у національній валюті 

 Нацiональний банк України, МФО 300001 

2) IBAN 

 UA813000010000032006102801026 

3) поточний рахунок 

 UA813000010000032006102801026 

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 

рахунком в іноземній валюті 

 Intesa Sanpaolo S.p.A., Iталiя, МФО н/д 

5) IBAN 

 IT90U0306940101100100004826 

6) поточний рахунок 

 IT90U0306940101100100004826 

 

 

 

 



IV. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності 

Вид діяльності 
Номер 

ліцензії 

Дата 

видачі 

Орган державної влади, що 

видав ліцензію 

Дата 

закінчення 

дії ліцензії 

(за 

наявності) 

1 2 3 4 5 

Банкiвська лiцензiя на право 

надання банкiвських послуг, 

визначених частиною третью 

статтi 47 Закону України "Про 

банки i банкiвську дiяльнiсть" 

7 18.04.2018 Нацiональний банк України  

Опис Термiн дiї не обмежено. 

Професiйна дiяльнiсть на 

фондовому ринку - дiяльнiсть з 

торгiвлi цiнними паперами 

(дилерська дiяльнiсть) 

Рiшення № 595 10.08.2017 Нацiональна комiсiя з цiнних 

паперiв та фондового ринку 

 

Опис Термiн дiї не обмежено. 

Професiйна дiяльнiсть на 

фондовому ринку - депозитарна 

дiяльнiсть. Депозитарна 

дiяльнiсть депозитарної 

установи 

АЕ № 286534 08.10.2013 Нацiональна комiсiя з цiнних 

паперiв та фондового ринку 

 

Опис Термiн дiї з 12.10.2013 - необмежений. 

Професiйна дiяльнiсть на 

фондовому ринку - дiяльнiсть з 

торгiвлi цiнними паперами - 

брокерська дiяльнiсть 

Рiшення № 583 29.08.2018 Нацiональна комiсiя з цiнних 

паперiв та фондового ринку 

 

Опис Термiн дiї - необмежений. 

 

 

V. Інформація про посадових осіб емітента 
1. Посада 

 Голова Правлiння АТ "ПРАВЕКС БАНК" 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Буранi Стефано 

3. Рік народження 

 1963 

4. Освіта 

 Вища 

5. Стаж роботи (років) 

 32 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ВУБ Празьке вiддiлення, м. Прага, Чеська Республiка, 48550019, Генеральний та 

Виконавчий директор 

7. Опис 

 Буранi Стефано призначений на посаду Голови Правлiння Банку вiдповiдно до рiшення 

Наглядової Ради Банку ( протокол № 8_21.8 вiд 31.05.2021) з 11.06.2021 року на пiдставi 

вiдповiдного дозволу на працевлаштування. 

 

17.08.2021 р. Правлiння Нацiонального банку України прийняло рiшення погодити Буранi 

Стефано на посаду Голови Правлiння Банку. Вiдповiдно до наказу з особового складу № 587-к 



вiд 18.08.2021 року, пан Буранi Стефано заступив на посаду Голови Правлiння з 26.08.2021 р. 

 

Повноваження та обов'язки Голови Правлiння визначенi Статутом та Положенням про 

Правлiння АТ "ПРАВЕКС БАНК".  

 

Iншi посади, якi обiймав пан Буранi Стефано протягом останнiх п'яти рокiв: 

 

З жовтня 2015 року по червень 2021 - Генеральний директор та виконавчий директор Празького 

вiддiлення ВУБ Банку (VUB BANKA, Prague Branch), Чеська Республiка. 

 

З жовтня 2015 року по червень 2021 - член Ради Директорiв Iталiйсько-Чеської Торгової Палати 

(м. Прага, Чеська Республiка). 

 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

 

Часткою у статутному капiталi Банку не володiє. 

 

1. Посада 

 Керiвник  головного управлiння роздрiбного бiзнесу, Заступник Голови Правлiння АТ 

"ПРАВЕКС БАНК" 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Бабаєв Семен Завлуєвич 

3. Рік народження 

 1981 

4. Освіта 

 Вища 

5. Стаж роботи (років) 

 17 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 АТ "ПРАВЕКС БАНК", 14360920, Директор департаменту роздрiбного бiзнесу головного 

управлiння бiзнесу. 

7. Опис 

 Працює у Банку з 13.01.2003 року. 

 

З 11.06.2021 року та до 25.08.2021 року до (дати  погодження  Нацiональним банком України 

пана Стефано Буранi в якостi Голови Правлiння Банку та видання вiдповiдного наказу з 

особового складу), на Бабаєва Семена Завлуєвича  керiвника головного управлiння роздрiбного 

бiзнесу, Заступника Голови Правлiння Банку, було  тимчасово покладено виконання обов'язкiв 

Голови Правлiння Банку. 

 

З 26.08.2021 Бабаєв Семен Завлуєвич повернувся до виконання обов'язкiв за посадою керiвника 

головного управлiння роздрiбного бiзнесу, Заступника Голови Правлiння Банку. 

 

 

Часткою у статутному капiталi АТ "ПРАВЕКС БАНК" не володiє.  

 

Повноваження та обов'язки визначенi Статутом та Положенням про Правлiння АТ "ПРАВЕКС 

БАНК". 

 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

 



 

 

1. Посада 

 Радник Голови Правлiння, Член Правлiння АТ "ПРАВЕКС БАНК" 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Коррiас Джанлука 

3. Рік народження 

 1960 

4. Освіта 

 Вища 

5. Стаж роботи (років) 

 30 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 Iнтеза Санпаоло, м. Москва, Росiя, 00799960158, Генеральний директор i Голова 

Правлiння. 

7. Опис 

 Працював у Банку з 06.12.2018 року. Обiймав посаду Першого заступника Голови 

Правлiння Банку. Рiшенням Наглядової Ради Банку призначений на посаду Голови Правлiння 

Банку та приступив до виконання своїх посадових обов'язкiв пiсля погодження Нацiональним 

банком України, а саме з 13.12.2019 року.  

 

10.06.2021 року склав повноваження Голови Правлiння Банку, вiдповiдно до поданої заяви та 

Рiшення Наглядової Ради Банку та з 11.06.2021 по 30.07.2021 року працював на посадi  Радника 

Голови Правлiння АТ "ПРАВЕКС БАНК", член Правлiння АТ "ПРАВЕКС БАНК". 30.07.2021 

року звiльнений з займаної посади за угодою сторiн. 

 

Повноваження та обов'язки члена Правлiння визначенi Статутом та Положенням про Правлiння 

АТ "ПРАВЕКС БАНК". 

 

Часткою у статутному капiталi АТ "ПРАВЕКС БАНК" не володiє. 

 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

 

1. Посада 

 Керiвник головного кредитного управлiння. Член Правлiння АТ "ПРАВЕКС БАНК" 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Кожель Марко 

3. Рік народження 

 1982 

4. Освіта 

 Вища 

5. Стаж роботи (років) 

 16 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 Iнтеза Санпаоло С.п.А., Мiлан, Iталiя, 00799960158, Начальник регiонального вiддiлу 

управлiння кредитами 

7. Опис 

 03.10.2016 року Марко Кожеля було призначено на посаду керiвника головного 

управлiння ризик-менеджменту.  

 

19.04.2019 року переведений на посаду керiвника головного кредитного управлiння. 



 

Наглядова Рада АТ "ПРАВЕКС БАНК" прийняла рiшення (протокол № 11_21) звiльнити пана 

Марко Кожеля з посади керiвника Головного кредитного управлiння, члена Правлiння Банку, за 

угодою сторiн 31 серпня 2021 року (що є його останнiм робочим днем) вiдповiдно до п. 1 статтi 

36 КЗпП України, у звязку iз призначенням на iншу посаду у группi Iнтеза Санпаоло. 

 

Повноваження та обов'язки члена Правлiння визначенi Статутом та Положенням про Правлiння 

АТ "ПРАВЕКС БАНК". 

 

Часткою у статутному капiталi АТ "ПРАВЕКС БАНК" не володiє. 

 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

 

1. Посада 

 Керiвник головного операцiйного управлiння з 04.03.2020 року. Член Правлiння АТ 

"ПРАВЕКС БАНК" 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Капрiолi Джузеппе Дарiо 

3. Рік народження 

 1966 

4. Освіта 

 Вища 

5. Стаж роботи (років) 

 28 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 "Iндивiдуальна компанiя "КАПРIОЛI ДЖУЗЕППЕ ДАРIО", Iталiйська Республiка, н/д, 

Директор 

7. Опис 

 Керiвник головного операцiйного управлiння з 04.03.2020 року. З 01.12.2016 року по 

03.03.2020 року - керiвник головного фiнансового управлiння. Член Правлiння АТ "ПРАВЕКС 

БАНК". 

 

Працює у Банку з 01.12.2016 року. 

 

Повноваження та обов'язки члена Правлiння визначенi Статутом та Положенням про Правлiння 

АТ "ПРАВЕКС БАНК". 

 

Часткою у статутному капiталi АТ "ПРАВЕКС БАНК" не володiє. 

 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

 

1. Посада 

 Керiвник головного управлiння корпоративного бiзнесу. Член Правлiння АТ "ПРАВЕКС 

БАНК" 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Лупо Франческо 

3. Рік народження 

 1964 

4. Освіта 

 Вища 

5. Стаж роботи (років) 



 36 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 Банка Iнтеза Београд, Сербська Республiка, н/д, Керiвник вiддiлу корпоративного та 

малого, та середнього бiзнесу, член Виконавчої Ради. 

7. Опис 

 Працює у Банку з 03.09.2018 року. 

 

Повноваження та обов'язки члена Правлiння визначенi Статутом та Положенням про Правлiння  

АТ "ПРАВЕКС БАНК". 

 

Часткою у статутному капiталi АТ "ПРАВЕКС БАНК" не володiє. 

 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

 

1. Посада 

 Керiвник головного фiнансового управлiння з 04.03.2020 року. Член Правлiння 

АТ"ПРАВЕКС БАНК" 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Крамарова (Баша) Свiтлана Миколаївна 

3. Рік народження 

 1979 

4. Освіта 

 Вища 

5. Стаж роботи (років) 

 18 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 АТ "ПРАВЕКС БАНК", 14360920,  Директор департаменту планування i контролю 

головного фiнансового управлiння 

7. Опис 

 Працює у Банку з 21.09.2004 року. 

 

Повноваження та обов'язки члена Правлiння визначенi Статутом та Положенням про Правлiння 

АТ "ПРАВЕКС БАНК". 

 

Часткою у статутному капiталi АТ "ПРАВЕКС БАНК" не володiє. 

 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

 

1. Посада 

 Директор департаменту комплаєнсу та протидiї легалiзацiї доходiв, отриманих 

злочинним шляхом, вiдповідальна особа за фiнансовий моніторинг 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Походзяєва Олена Євгенiївна 

3. Рік народження 

 1979 

4. Освіта 

 Вища 

5. Стаж роботи (років) 

 24 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 АТ "УКРСИББАНК", 09807750, Начальник управлiння протидiї легалiзацiї грошових 



коштiв та фiнасування тероризму, департмент комплаєнс контролю 

7. Опис 

 Директор департаменту комплаєнсу та протидiї легалiзацiї доходiв, отриманих 

злочинним шляхом з 01.04.2020р. Член Правлiння АТ "ПРАВЕКС БАНК". 

 

Працює у Банку з 02.03.2020 року на посадi директора департаменту комплаєнсу та протидiї 

легалiзацiї доходiв, отриманих  злочинним шляхом. 

 

01.04.2020 року призначена членом Правлiння тавиконуючим обов'язки вiдповiдального 

працiвника Банку за проведення фiнансового монiторингу. 

 

24.06.2020 року призначена вiдповiдальним працiвником Банку за проведення фiнансового 

монiторингу Банку, вiдповiдно до  рiшення Нацiонального банку України. 

 

Повноваження та обов'язки члена Правлiння визначенi Статутом та Положенням про Правлiння 

АТ "ПРАВЕКС БАНК". 

 

Часткою у статутному капiталi АТ "ПРАВЕКС БАНК" не володiє. 

 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

 

1. Посада 

 Головний бухгалтер-директор департаменту бухгалтерського облiку головного 

фiнансового управлiння 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Остахова Лiлiя Вiкторiвна 

3. Рік народження 

 1977 

4. Освіта 

 Вища 

5. Стаж роботи (років) 

 20 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 АТ "IНГ БАНК Україна", 21684818, Головний бухгалтер  

7. Опис 

 Головний бухгалтер - директор департаменту бухгалтерського облiку головного 

фiнансового управлiння з 12.02.2020 року. 

 

Працює у Банку з 08.01.2020 року.  

 

Вступила на посаду Головний бухгалтер - директор департаменту бухгалтерського облiку 

головного фiнансового управлiння з 12.02.2020 року, вiдповiдно до погодження Нацiональним 

банком України. 

 

Часткою у статутному капiталi АТ "ПРАВЕКС БАНК" не володiє. 

 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

 

1. Посада 

 Заступник Головного бухгалтера - начальник вiддiлу внутрiшньобанкiвських операцiй 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 



 Юрченко Ганна Валентинiвна 

3. Рік народження 

 1965 

4. Освіта 

 Вища 

5. Стаж роботи (років) 

 35 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 АТ "ПРАВЕКС БАНК", 14360920, В.о. Головного бухгалтера - директора департаменту 

бухгалтерського облiку 

7. Опис 

 З 05.05.2010 року переведена на посаду заступника Головного бухгалтера - начальника 

вiддiлу внутрiшньобанкiвських операцiй.  

 

З 12.08.2019 по 11.02.2020. Юрченко Г.В. виконувала обов'язки Головного бухгалтера - 

директора департаменту бухгалтерського облiку, вiдповiдно до Рiшення Наглядової Ради банку.  

 

З 12.02.2020 обiймає посаду Заступник Головного бухгалтера - начальник вiддiлу 

внутрiшньобанкiвських операцiй департаменту  бухгалтерського облiку головного фiнансового 

управлiння 

 

Часткою у статутному капiталi АТ "ПРАВЕКС БАНК" не володiє.  

 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  

 

1. Посада 

 Голова Наглядової Ради АТ "ПРАВЕКС БАНК" 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Ецiо Салваi 

3. Рік народження 

 1952 

4. Освіта 

 Повна вища 

5. Стаж роботи (років) 

 47 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 АТ "ПРАВЕКС БАНК", 14360920, Начальник спецiальної координацiйної служби вiддiлу 

Спостережної Ради 

7. Опис 

 Дата переобрання на посаду - 22.04.2021 та термiн, на який обрано, - на строк до рiчних 

Загальних Зборiв акцiонерiв 2024 року, але в будь-якому випадку, термiн повноважень не може 

перевищувати три роки з дати прийняття рiшення про призначення. 

 

Часткою у статутному капiталi АТ "ПРАВЕКС БАНК" не володiє. Непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини не має.  

 

Представник акцiонера. 

 

1. Посада 

 Член Наглядової Ради АТ "ПРАВЕКС БАНК", Заступник Голови Наглядової Ради 

АТ"ПРАВЕКС БАНК", незалежни 



2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Коррадо Казалiно 

3. Рік народження 

 1954 

4. Освіта 

 Вища 

5. Стаж роботи (років) 

 40 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 Банк УБАЄ С.п.А. (Banca UBAE S.p.A., Iталiя), н/д, Надзвичайний Комiсар 

7. Опис 

 Дата переобрання на посаду - 22.04.2021 та термiн, на який обрано, - на строк до рiчних 

Загальних Зборiв акцiонерiв 2024 року, але в будь-якому випадку, термiн повноважень не може 

перевищувати три роки з дати прийняття рiшення про призначення. 

 

Часткою у статутному капiталi АТ "ПРАВЕКС БАНК" не володiє. Непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини не має.  

 

Незалежний директор. 

 

1. Посада 

 Член Наглядової Ради АТ "ПРАВЕКС БАНК", незалежний директор 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Лаура Феббраро 

3. Рік народження 

 1951 

4. Освіта 

 Вища 

5. Стаж роботи (років) 

  

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 АТ "ПРАВЕКС БАНК", 14360920, Член Наглядової Ради, заступник Голови Наглядової 

Ради АТ "ПРАВЕКС БАНК" 

7. Опис 

 Дата обрання на посаду - 22.10.2020. Дата переобрання на посаду - 22.04.2021 та термiн, 

на який обрано, - на строк до рiчних Загальних Зборiв акцiонерiв 2024 року, але в будь-якому 

випадку, термiн повноважень не може перевищувати три роки з дати прийняття рiшення про 

призначення. 

 

Часткою у статутному капiталi АТ "ПРАВЕКС БАНК" не володiє. Непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини не має.  

 

Незалежний директор. 

 

1. Посада 

 Член Наглядової Ради АТ "ПРАВЕКС БАНК" 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Андреа Фаццоларi 

3. Рік народження 

 1974 

4. Освіта 



 Вища 

5. Стаж роботи (років) 

 20 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 Iнтеза Санпаоло С.п.А. (Intesa Sanpaolo S.p.A.), 00799960158, Директор Пiддепартаменту 

систем управлiння головного управлiння мiжнародних дочiрнiх банкiв 

7. Опис 

 Дата переобрання на посаду - 22.04.2021 та термiн, на який обрано, - на строк до рiчних 

Загальних Зборiв акцiонерiв 2024 року, але в будь-якому випадку, термiн повноважень не може 

перевищувати три роки з дати прийняття рiшення про призначення. 

 

Часткою у статутному капiталi АТ "ПРАВЕКС БАНК" не володiє. Непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини не має. 

 

Представник акцiонера. 

 

1. Посада 

 Член Наглядової Ради АТ "ПРАВЕКС БАНК" 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Лоренцо Фоссi 

3. Рік народження 

 1971 

4. Освіта 

 Вища 

5. Стаж роботи (років) 

 20 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 Iнтеза Санпаоло С.п.А. (Intesa Sanpaolo S.p.A.), Iталiя, 00799960158, Начальник вiддiлу 

фiнансового монiторингу головного управлiння мiжнародних дочiрнiх банкiв - департамент 

планування i контролю - управлiння мiжнародних дочiрнiх банкiв 

7. Опис 

 Дата переобрання на посаду - 22.04.2021 та термiн, на який обрано, - на строк до рiчних 

Загальних Зборiв акцiонерiв 2024 року, але в будь-якому випадку, термiн повноважень не може 

перевищувати три роки з дати прийняття рiшення про призначення. 

 

Часткою у статутному капiталi АТ "ПРАВЕКС БАНК" не володiє. Непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини не має.  

 

Представник акцiонера. 

 

1. Посада 

 Член Наглядової Ради АТ "ПРАВЕКС БАНК" 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Емануелє Коллiнi 

3. Рік народження 

 1958 

4. Освіта 

 Вища 

5. Стаж роботи (років) 

 33 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 



 Iнтеза Санпаоло С.п.А. (Intesa Sanpaolo S.p.A.), Iталiя, 00799960158, Старший керiвник з 

кредитного андерайтингу по мiжнародним дочiрнiм банкам (частина пiдроздiлу 

кредитуванняГрупи) 

 

7. Опис 

 Дата обрання на посаду - 15.03.2019. Дата переобрання на посаду - 22.04.2021 та термiн, 

на який обрано, - на строк до рiчних Загальних Зборiв акцiонерiв 2024 року, але в будь-якому 

випадку, термiн повноважень не може перевищувати три роки з дати прийняття рiшення про 

призначення. 

 

Часткою у статутному капiталi АТ "ПРАВЕКС БАНК" не володiє. Непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини не має. 

 

Представник акцiонера. 

 

1. Посада 

 Член Наглядової Ради АТ "ПРАВЕКС БАНК", незалежний директор 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Фабрiцiо Маллен 

3. Рік народження 

 1956 

4. Освіта 

 Вища 

5. Стаж роботи (років) 

 43 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 АТ "ПРАВЕКС БАНК", 14360920, Незалежний член Наглядової Ради 

7. Опис 

 Дата обрання на посаду - 27.09.2019. Дата переобрання на посаду - 22.04.2021 та термiн, 

на який обрано, - на строк до рiчних Загальних Зборiв акцiонерiв 2024 року, але в будь-якому 

випадку, термiн повноважень не може перевищувати три роки з дати прийняття рiшення про 

призначення. 

 

Часткою у статутному капiталi АТ "ПРАВЕКС БАНК" не володiє. Непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини не має. Незалежний директор. 

 

 

VI. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

 
1. Інформація про зобов’язання та забезпечення емітента 

Види зобов’язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина 

боргу (тис. 

грн) 

Відсоток від 

користування 

коштами 

(відсоток річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 1 X X 

у тому числі:  

  0 0  

Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X 

у тому числі:  

за облігаціями (за кожним власним X 0 X X 



випуском): 

за іпотечними цінними паперами (за 

кожним власним випуском): 
X 0 X X 

за сертифікатами ФОН (за кожним 

власним випуском): 
X 0 X X 

за векселями (усього) X 0 X X 

за іншими цінними паперами (у тому 

числі за похідними цінними 

паперами) (за кожним видом): 

X 1 X X 

за фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права (за кожним 

видом): 

X 0 X X 

Податкові зобов'язання X 4910 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 
X 0 X X 

Інші зобов'язання та забезпечення X 6719832 X X 

Усього зобов'язань та забезпечень X 6724743 X X 

Опис Iнформацiя розкрита вiдповiдно до вимог чинного 

законодавства України 

 

 



VII. Відомості про цінні папери емітента 

 
1. Інформація про випуски акцій емітента 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував випуск 

Міжнародний 

ідентифікацій

ний номер  

Тип 

цінного 

папера 

Форма 

існування та 

форма 

випуску 

Номінальна 

вартість 

(грн) 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Загальна 

номінальна 

вартість 

(грн) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

28.12.2017 118/1/2017 Нацiональна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

UA4000068159 Акція 

проста 

бездокумент

арна іменна 

Бездокумента

рні іменні 

0,58 16865857

31 

978219723,9

8 

99,911 

Опис 

Акцiї простi iменнi бездокументарної форми iснування. 

 

Номiнальна вартiсть - 0, 58 (п'ятдесят вiсiм копiйок) грн. 

 

Кiлькiсть акцiй - 1 686 585 731 (один мiльярд шiстсот вiсiмдесят шiсть мiльйонiв п'ятсот вiсiмдесят п'ять  тисяч сiмсот тридцять один)  штук 

 

Загальна номiнальна вартiсть - 978 219 723, 98 (дев'ятсот сiмдесят вiсiм мiльйонiв двiстi дев'ятнадцять тисяч сiмсот двадцять три, 98 копiйок) 

грн . 

 

Частка у статутному капiталi - 99, 911141%Свiдоцтво про реєстрацiю випуску - 118/1/2017;  

 

Дата реєстрацiї - 28.12.2017, дата видачi свiдоцтва - 12.04.2018, найменування органу, що зареєстрував випуск - Нацiональна комiсiя з цiнних 

паперiв та фондового ринку України. 

 

Мiжнародний iдентифiкацiйний номер - UA4000068159  

 

Вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства" акцiї АТ "ПРАВЕКС БАНК" (простi та привiлейованi) включенi до Бiржового 

Списку АТ "Фондова бiржа ПФТС" без включення до Бiржового реєстру (рiшення Операцiйного управлiння АТ "Фондова бiржа ПФТС" вiд 

04.04.2012). 

 

З дати включення акцiй АТ "ПРАВЕКС БАНК" до Бiржового Списку ПАТ "Фондова бiржа ПФТС" єдиним акцiонером АТ "ПРАВЕКС БАНК" 

була i залишається Iнтеза Санпаоло С.п.А.; угод щодо купiвлi-продажу акцiй АТ "ПРАВЕКС БАНК" не укладалось. 

 

Найменування: Акцiонерне товариство "Фондова бiржа ПФТС"; 

 

Мiсцезнаходження: Україна, 01004, м. Київ, вул. Шовковична, 42-44; 



 

Номери телефонiв та факсiв: +380 (44) 277 50 00, факс +380 (44) 277 50 01; 

 

Iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ: 21672206;  

 

Мiсце i дата проведення державної реєстрацiї: дата державної реєстрацiї: 03.11.2008 року, номер запису в Єдиному державному реєстрi 

юридичних осiб та фiзичних осiб пiдприємцiв 1 070 145 0000 035024.  

 

Орган державної реєстрацiї: Печерська районна в м. Києвi державна адмiнiстрацiя. Номер та дата видачi лiцензiї: лiцензiя на провадження 

професiйної дiяльностi на фондовому ринку - дiяльностi з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку, що видана НКЦПФР: серiя № 138, видана  

05.03.2019 р., термiн дiї - безстроково. 

05.01.2011 10/1/11 Нацiональна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

UA4000068167 Акція 

привілейова

на 

бездокумент

арна іменна 

Бездокумента

рні іменні 

0,58 1500000 870000 0,089 

Опис 

Акцiї привiлейованi  iменнi бездокументарної форми iснування. 

 

Номiнальна вартiсть - 0, 58 (п'ятдесят вiсiм копiйок) грн. 

 

Кiлькiсть акцiй - 1 500 000 (один мiльйон п`ятсот тисяч) штук. 

 

Загальна номiнальна вартiсть - 870 000, 00 (вiсiмсот сiмдесят тисяч) грн. 

 

Частка у статутному капiталi - 0,088858% 

 

свiдоцтва про реєстрацiю випуску  - 10/1/11, дата реєстрацiї - 05.01.11,  

 

найменування органу, що зареєстрував випуск - Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку України мiжнародний iдентифiкацiйний 

номер - UA4000068167 

 

Вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства" акцiї АТ "ПРАВЕКС БАНК" (простi та привiлейованi) включенi до Бiржового 

Списку ПАТ "Фондова бiржа ПФТС" без включення до Бiржового реєстру (рiшення Операцiйного управлiння АТ "Фондова бiржа ПФТС" вiд 

04.04.2012). 

 

З дати включення акцiй АТ "ПРАВЕКС БАНК" до Бiржового Списку АТ "Фондова бiржа ПФТС" єдиним акцiонером АТ "ПРАВЕКС БАНК" 

була i залишається Iнтеза Санпаоло С.п.А.; угод щодо купiвлi-продажу акцiй АТ "ПРАВЕКС БАНК" не укладалось.Найменування: Акцiонерне 

товариство "Фондова бiржа ПФТС"; 

 

Мiсцезнаходження: Україна, 01004, м. Київ, вул. Шовковична, 42-44; 



 

Номери телефонiв та факсiв: +380 (44) 277 50 00, факс +380 (44) 277 50 01; 

 

Iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ: 21672206;  

 

Мiсце i дата проведення державної реєстрацiї: дата державної реєстрацiї: 03.11.2008 року, номер запису в Єдиному державному реєстрi 

юридичних осiб та фiзичних осiб пiдприємцiв 1 070 145 0000 035024.  

 

Орган державної реєстрацiї: Печерська районна в м. Києвi державна адмiнiстрацiя. Номер та дата видачi лiцензiї: лiцензiя на провадження 

професiйної дiяльностi на фондовому ринку - дiяльностi з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку, що видана НКЦПФР: серiя № 138, видана 

05.03.2019 р., термiн дiї - безстроково. 

 

 

 



IX. Інформація щодо корпоративного секретаря 
(для акціонерних товариств) 

Дата призначення 

особи на посаду 

корпоративного 

секретаря 

Прізвище, ім'я, по батькові  особи, 

призначеної на посаду корпоративного 

секретаря 

Контактні дані: телефон та адреса 

електронної пошти корпоративного 

секретаря 

1 2 3 

01.07.2021 Дмитрiєва Анастасiя Олександрiвна 0954032222, 

Anastasiia.Dmytriieva@pravex.ua 

Опис 

Вiдповiдно дло рiшення Наглядової ради № 9_21.10 вiд 29.06.2021 (Протокол № 

9_21 вiд 29.06.2021) панi Дмитрiєву було призначено корпоративним секретарем 

АТ "ПРАВЕКС БАНК" з 01.07.2021. 

 

Протягом останнiх п'яти рокiв панi  Дмитрiєва працювала в АТ "IНГ Банк Україна" 

та  обiймала наступнi посади: 2015 - молодший юридичний радник, 2018- 

молодший юридичний радник, корпоративний секретар, 2019  юридичний  

радник, корпоративний секретар. 

 

Дмитрiєва А.О. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

 

 

 

Проміжний скорочений звіт про фінансовий стан (Баланс) 
на 30.09.2021 року 

(тис.грн.) 

Найменування статті Примітки Звітний період 
Попередній 

період 

1 2 3 4 

АКТИВИ 

Грошові кошти та їх еквіваленти 1000 1 411 932 1 005 572 

Кошти обов'язкових резервів банку в Національному 

банку України 
1010 0 0 

Фінансові активи, що обліковуються за справедливою 

вартістю через прибуток або збиток 
1020 0 0 

Кошти в інших банках 1030 186 031 282 849 

Кредити та заборгованість клієнтів 1040 3 704 296 3 098 315 

Цінні папери в портфелі банку на продаж 1050 2 572 266 2 794 875 

Цінні папери в портфелі банку до погашення 1060 0 0 

Інвестиції в асоційовані/асоційовані та дочірні 

компанії 
1070 0 0 

Інвестиційна нерухомість 1080 15 416 32 872 

Дебіторська заборгованість щодо поточного податку 

на прибуток 
1090 29 542 

Відстрочений податковий актив 1100 0 0 

Гудвіл 1110 45 561 46 372 

Основні засоби та нематеріальні активи 1120 334 800 371 211 

Інші фінансові активи 1130 22 992 12 918 

Інші активи 1140 20 044 19 817 

Необоротні активи, утримувані для продажу, та 

активи групи вибуття 
1150 0 0 

Активи – опис додаткових статей статей та вміст їх 

показників 
1990  

Активи – усього за додатковими статтями 1990 0 0 



Усього активів 1999 8 313 367 7 665 343 

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 

Кошти банків 2000 0 300 214 

Кошти клієнтів 2010 6 535 615 5 427 926 

Фінансові зобов'язання, що обліковуються за 

справедливою вартістю через прибуток або збиток 
2020 0 0 

Боргові цінні папери, емітовані банком 2030 1 1 

Інші залучені кошти 2040 0 0 

Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток 2050 0 0 

Відстрочені податкові зобов'язання 2060 4 910 5 247 

Резерви за зобов'язаннями 2070 16 929 17 874 

Інші фінансові зобов'язання 2080 96 717 139 590 

Інші зобов'язання 2090 70 571 54 793 

Субординований борг 2100 0 0 

Зобов'язання групи вибуття 2110 0 0 

Зобов'язання – опис додаткових статей статей та вміст 

їх показників 
2990  

Зобов'язання – усього за додатковими статтями 2990 0 0 

Усього зобов'язань 2999 6 724 743 5 945 645 

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ 

Статутний капітал 3000 1 048 726 1 048 726 

Емісійні різниці 3010 4 600 754 4 600 754 

Незареєстрований статутний капітал 3020 0 0 

Інший додатковий капітал 3030 0 0 

Резерви та інші фонди банку 3040 1 332 1 332 

Резерви переоцінки 3050 209 733 210 916 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 3060 -4 271 921 -4 142 030 

Власний капітал – опис додаткових статей статей та 

вміст їх показників 
3490  

Власний капітал – усього за додатковими статтями 3490 0 0 

Неконтрольована частка 3500 0 0 

Усього власного капіталу 3999 1 588 624 1 719 698 

Усього зобов'язань та власного капіталу 9999 8 313 367 7 665 343 

Примітки: Попереднiй перiод читати як 31.12.2020. 

 

Статтю 1030 Кошти в iнших банках читати як Кредити та заборгованiсть банкiв. 

 

Статтю 1050 Цiннi папери в портфелi банку на продаж читати як Iнвестицiї в цiннi папери; 

 

Статтю 1110 Гудвiл читати як Активи з права користування. 

 

 

 

Затверджено до випуску та підписано 

 

26.10.2021 року Керівник Стефано Буранi 

 (підпис, ініціали, прізвище) 

Волошина М. I., (044) 251-02-43 Головний бухгалтер Остахова Лiлiя Вiкторiвна 

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



Проміжний скорочений звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід 

(Звіт про фінансові результати) 
за 3 квартал 2021 року 

(тис.грн.) 

Найменування статті Примітки Звітний період 
Попередній 

період 

1 2 3 4 

Процентні доходи 1000 389 709 341 589 

Процентні витрати 1005 -122 764 -117 373 

Чистий процентний дохід/(Чисті процентні 

витрати) 
1010 266 945 224 216 

Чисте (збільшення) зменшення резервів під 

знецінення кредитів та заборгованості клієнтів, 

коштів в інших банках 

1020 4 835 -1 916 

Чистий процентний дохід (Чисті процентні 

витрати) після створення резерву під знецінення 

кредитів та заборгованості клієнтів, коштів в 

інших банках 

1030 271 780 222 300 

Комісійні доходи 1040 122 735 108 593 

Комісійні витрати 1045 -44 362 -37 584 

Результат від операцій з фінансовими інструментами, 

що обліковуються за справедливою вартістю через 

прибуток або збиток 

1050 0 0 

Результат від операцій з хеджування справедливої 

вартості 
1060 -47 560 -41 155 

Результат від продажу цінних паперів у портфелі 

банку на продаж 
1070 28 72 

Результат від операцій з іноземною валютою 1080 30 441 -413 

Результат від переоцінки іноземної валюти 1090 17 016 11 946 

Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної 

нерухомості 
1100 0 0 

Доходи/(витрати), які виникають під час первісного 

визнання фінансових активів за процентною ставкою, 

вищою або нижчою, ніж ринкова 

1110 61 22 

Витрати/(доходи), які виникають під час первісного 

визнання фінансових зобов'язань за процентною 

ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова 

1120 0 -2 618 

Чисте (збільшення) зменшення резервів під 

знецінення дебіторської заборгованості та інших 

фінансових активів 

1130 -4 696 -4 166 

Чисте (збільшення) зменшення резервів під 

знецінення цінних паперів у портфелі банку на 

продаж 

1140 -215 735 -186 415 

Чисте (збільшення) зменшення резервів під 

знецінення цінних паперів у портфелі банку до 

погашення 

1150 -47 560 -41 155 

Чисте (збільшення) зменшення резервів за 

зобов'язаннями 
1160 -395 -7 181 

Інші операційні доходи 1170 10 613 28 269 

Адміністративні та інші операційні витрати 1180 220 553 198 486 

Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній 1190 0 0 

Додаткові статті (доходи) – опис статей та вміст 

показників 
1390  



Додаткові статті (доходи) – усього за додатковими 

статтями 
1390 0 0 

Додаткові статті (витрати) – опис статей та вміст 

показників 
1395  

Додаткові статті (витрати) – усього за додатковими 

статтями 
1395 0 0 

Прибуток/(збиток) до оподаткування 1500 -135 421 -125 971 

Витрати на податок на прибуток 1510 0 430 

Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває 1520 -135 421 -125 541 

Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
1530 -20 158 -19 155 

Прибуток/(збиток) за рік 1999 0 0 

ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД: 

СТАТТІ, ЩО НЕ БУДУТЬ РЕКЛАСИФІКОВАНІ В ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК: 

Переоцінка основних засобів та нематеріальних 

активів 
2000 56 102 

Частка іншого сукупного прибутку асоційованої 

компанії 
2040 0 0 

Додаткові статті (сукупні доходи) – опис статей та 

вміст показників 
2190  

Додаткові статті (сукупні доходи) – усього за 

додатковими статтями 
2190 0 0 

Додаткові статті (сукупні витрати) – опис статей та 

вміст показників 
2195  

Додаткові статті (сукупні витрати) – усього за 

додатковими статтями 
2195 0 0 

Податок на прибуток, пов'язаний із статтями іншого 

сукупного доходу, що не буде рекласифікований у 

прибуток чи збиток 

2250 553 367 

Інший сукупний дохід, що не буде рекласифікований 

у прибуток чи збиток після оподаткування 
2360 0 0 

СТАТТІ, ЩО БУДУТЬ РЕКЛАСИФІКОВАНІ В ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК: 

Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на 

продаж 
2510 3 954 1 008 

Результат переоцінки за операціями з хеджування 

грошових потоків 
2520 0 0 

Накопичені курсові різниці від перерахунку у валюту 

подання звітності 
2530 0 0 

Частка іншого сукупного прибутку асоційованої 

компанії 
2540 0 0 

Додаткові статті (сукупні доходи) – опис статей та 

вміст показників 
2690  

Додаткові статті (сукупні доходи) – усього за 

додатковими статтями 
2690 0 0 

Додаткові статті (сукупні витрати) – опис статей та 

вміст показників 
2695  

Додаткові статті (сукупні витрати) – усього за 

додатковими статтями 
2695 0 0 

Податок на прибуток, пов'язаний із статтями, іншого 

сукупного доходу,  що буде рекласифікований у 

прибуток чи збиток 

2750 -216 -181 

Інший сукупний дохід, що буде рекласифікований в 

прибуток чи збиток після оподаткування 
2860 0 0 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2900 4 347 1 296 



Усього сукупного доходу за рік 2999 131 074 124 245 

Прибуток (збиток), що належить:    

     власникам банку 3010 0 -91 445 

     неконтрольованій частці 3020 0 -85 579 

Усього сукупного доходу, що належить:    

     власникам банку 3210 -135 421 -125 541 

     неконтрольованій частці 3220 -131 074 -124 245 

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

     чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 4110 -0,08000 -0,07000 

     скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну 

просту акцію 
4120 -0,08000 -0,07000 

Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої 

діяльності: 
   

     чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 4210 0,00000 0,00000 

     скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну 

просту акцію 
4220 0,00000 0,00000 

Прибуток/(збиток) на акцію, що належить власникам 

банку: 
   

     чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 

за рік 
4310 -0,08000 -0,07000 

     скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну 

просту акцію за рік 
4320 -0,08000 -0,07000 

Примітки:  Статтю 1060 Результат вiд операцiй з хеджування справедливої вартостi читати як Витрати 

 

зносу та амортизацiя; 

 

Статтю 1070 Результат вiд продажу цiнних паперiв у портфелi банку на продаж читати як Дохiд вiд 

 

припинення визнання фiнансових зобов'язань; 

 

Статтю 1080 Результат вiд операцiй iз iноземною валютою читати як Чистий прибуток вiд операцiй iз 

 

iноземною валютою 

 

Статтю 1110 Доходи (Витрати), якi виникають пiд час первiсного визнання фiнансових активiв за 

 

процентною ставкою, вищою або нижчою, нiж ринкова читати як (Витрати), якi виникають пiд час 

 

первiсного визнання фiнансових активiв за процентною ставкою, вищою або нижчою, нiж ринкова 

 

Статтю 1130 Чисте (збiльшення) зменшення резервiв пiд знецiнення дебiторської заборгованостi та 

 

iнших фiнансових активiв читати як Чисте (збiльшення)/зменшення резервiв пiд знецiнення iнших 

 

активiв та iнших фiнансових активiв; 

 

Статтю 1140 Чисте (збiльшення) зменшення резервiв пiд знецiнення цiнних паперiв у портфелi банку на 

 

продаж читати як Витрати на виплати працiвникам; 

 

Статтю 1150 Чисте (збiльшення) зменшення резервiв пiд знецiнення цiнних паперiв у портфелi банку до 

 

погашення читати як Витрати зносу та амортизацiя; 

 



Статтю 1510 Витрати на податок на прибуток читати як Вигоди вiд податку на прибуток 

 

Статтю 1530 Прибуток/(збиток) вiд припиненої дiяльностi пiсля оподаткування читати як Амортизацiя 

 

активiв з права користування; 

 

Статтю 2000 Переоцiнка основних засобiв та нематериальних активiв читати як Змiни результатiв 

 

переоцiнки за операцiями з акцiонерами; 

 

Статтю 2999 Усього сукупного доходу за рiк читати як Усього сукупного збитку за перiодж; 

 

Статтю 3020 неконтрольованiй частцi читати як Iнший сукупний дохiд/(збиток) пiсля оподаткування; 

 

Статтю 3210 власникам банку читати як Збиток, що належить власникам банку. 

 

Статтю 3220 неконтрольованiй частцi читати як Усього сукупного збитку, що належить власникам банку. 

 

Статтю 4110 чистий прибуток (збиток) на одну просту акцiю читати як чистий збиток на одну просту 

 

акцiю. 

 

Статтю 4120 скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцiю читати як скоригований 

 

чистий збиток на одну просту акцiю. 

 

Статтю 4310 чистий прибуток (збиток) на одну просту акцiю читати як чистий збиток на одну просту 

 

акцiю. 

 

Статтю 4320 скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцiю читати як скоригований 

 

чистий збиток на одну просту акцiю. 

 

Затверджено до випуску та підписано 

 

26.10.2021 року Керівник Стефано Буранi 

 (підпис, ініціали, прізвище) 

Волошина М. I., (044) 251-02-43 Головний бухгалтер Остахова Лiлiя Вiкторiвна 

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



Проміжний скорочений звіт про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал) 
за 3 квартал 2021 року 

(тис.грн.) 

Найменування статті Примітки 

Належить власникам банку 

Неконт-р

ольо-вана 

частка 

Усього 

власного 

капіталу 
статутни

й капітал 

емісійні 

різниці та 

інший 

додатков

ий 

капітал 

незареєст

рований 

статутни

й капітал 

резервні 

та інші 

фонди 

резерви 

переоцін

ки 

нерозподі

лений 

прибуток 

усього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Залишок на кінець періоду, що 

передує попередньому періоду (до 

перерахунку) 

1000 1 048 726 4 600 754 0 1 322 210 748 -3 966 52

3 

1 895 037 0 1 895 037 

Вплив змін облікової політики, 

виправлення помилок та вплив 

переходу на нові та/або 

переглянуті стандарти і 

тлумачення 

1110 1 048 726 4 600 754 0 1 322 206 911 -4 086 93

2 

1 770 791 0 1 770 791 

Скоригований залишок на початок 

попереднього періоду 

1120 0 0 0 0 -3 837 -120 409 -124 246 0 -124 246 

Усього сукупного доходу:           

    прибуток/(збиток) за рік 1200 0 0 0 0 0 -125 541 -125 541 0 -125 541 

    інший сукупний дохід 1205 0 0 0 0 -3 837 5 132 1 295 0 1 295 

Амортизація резерву переоцінки 

основних засобів або реалізований 

результат 

1300 0 0 0 0 -4 606 4 960 354 0 354 

Розподіл прибутку до резервних 

та інших фондів 

1310 0 0 0 0 826 0 826 0 826 

Незареєстрований статутний 

капітал 

1320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Операції з акціонерами 1330 0 0 0 0 -57 172 115 0 115 

Емісія акцій:           

    номінальна вартість 1340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

    емісійний дохід 1345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Власні акції, що викуплені в 

акціонерів: 

          

    купівля 1350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



    продаж 1354 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

    анулювання 1358 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Об'єднання компаній 1360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дивіденди 1370 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Залишок на кінець попереднього 

періоду 

2000 1 048 726 4 600 754 0 1 322 210 916 -4 142 03

0 

1 719 698 0 1 719 698 

Усього сукупного доходу:           

    прибуток/(збиток) за рік 2200 0 0 0 0 -1 183 -129 891 -131 074 0 -131 074 

    інший сукупний дохід 2205 0 0 0 0 0 -135 421 -135 421 0 -135 421 

Амортизація резерву переоцінки 

основних засобів або реалізований 

результат 

2300 0 0 0 0 -4 830 5 362 532 0 532 

Розподіл прибутку до резервних 

та інших фондів 

2310 0 0 0 0 3 738 0 3 738 0 3 738 

Незареєстрований статутний 

капітал 

2320 0 0 0 0 -1 183 5 530 4 347 0 4 347 

Операції з акціонерами 2330 0 0 0 0 -91 168 77 0 77 

Емісія акцій:           

    номінальна вартість 2340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

    емісійний дохід 2345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Власні акції, що викуплені в 

акціонерів: 

          

    купівля 2350 0 0 0 0 -4 830 5 362 532 0 532 

    продаж 2354 0 0 0 0 3 738 0 3 738 0 3 738 

    анулювання 2358 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Об'єднання компаній 2360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дивіденди 2370 0 0 0 0 -91 168 77 0 77 

Додаткові статті – опис статей та 

вміст показників 

  

Додаткові статті – усього за 

додатковими статтями 

9990 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Залишок на кінець звітного 

періоду 

9999 1 048 726 4 600 754 0 1 322 209 733 -4 271 92

1 

1 588 624 0 1 588 624 

Примітки: Статтю 1000 Залишок на кiнець перiоду, що передує попередньому перiоду (до перерахунку) читати як Залишок на 01 сiчня 2020 року; 

 

Статтю 1110 Вплив змiн облiкової полiтики, виправлення помилок та вплив переходу на новi та/або переглянутi стандарти i тлумачення читати як  

 

Залишок на кiнець дня 30 вересня 2020 року; 



 

Статтю 1120 Скоригований залишок на початок попереднього перiоду читати як Усього сукупного доходу; 

 

Стаття 1300 Амортизацiя резерву переоцiнки основних засобiв або реалiзований читати як Амортизацiя резерву переоцiнки основних засобiв або 

 

реалiзований результат. 

 

Стаття 1310 Розподiл прибутку до резервних та iнших фондiв читати як Амортизацiя резерву переоцiнки цiнних паперiв. 

 

Статтю 1370 Дивiденди читати як (збиток) за 30.09.2021 року; 

 

Статтю 2000 Прибуток збиток за рiк читати як Залишок на 01 сiчня 2021 року; 

 

Стаття 2310 Розподiл прибутку до резервних та iнших фондiв читати як Амортизацiя резерву переоцiнки цiнних паперiв; 

 

Статтю 2320 Незареєстрований статутний капiтал читати як Усього сукупного доходу. 

 

Статтю 2370 Дивiденди читати як Операцiї з акцiонерами. 

 

Затверджено до випуску та підписано 

 

26.10.2021 Керівник Стефано Буранi 

 (підпис, ініціали, прізвище) 

Волошина М. I., (044) 251-02-43 Головний бухгалтер Остахова Лiлiя Вiкторiвна 

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



Проміжний скорочений звіт про рух грошових коштів за прямим методом 
за 3 квартал 2021 року 

(тис.грн.) 

Найменування статті Примітки Звітний період 
Попередній 

період 

1 2 3 4 

Грошові кошти від операційної діяльності: 

Процентні доходи, що отримані 1010 421 592 385 160 

Процентні витрати, що сплачені 1015 -111 328 -112 730 

Комісійні доходи, що отримані 1020 122 852 108 387 

Комісійні витрати, що сплачені 1025 -44 362 -37 594 

Результат операцій з фінансовими інструментами, що 

обліковуються за справедливою вартістю через 

прибуток або збиток 

1060 0 0 

Результат операцій з фінансовими похідними 

інструментами 
1070 0 0 

Результат операцій з іноземною валютою 1080 30 441 -413 

Інші отримані операційні доходи 1100 9 572 22 651 

Виплати на утримання персоналу, сплачені 1110 -215 579 -201 992 

Адміністративні та інші операційні витрати, сплачені 1120 -219 518 -201 992 

Податок на прибуток, сплачений 1800 0 0 

Грошові кошти отримані/(сплачені) від 

операційної діяльності до змін в операційних 

активах і зобов'язаннях 

1510 -6 330 -33 609 

Зміни в операційних активах та зобов'язаннях 1600 0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення обов'язкових резервів 

у Національному банку України 
1610 0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних 

паперів 
1620 0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових 

активів, що обліковуються за справедливою вартістю 

з визнанням результату переоцінки у фінансових 

результатах 

1630 0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках 1640 90 759 156 518 

Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та 

заборгованості клієнтів 
1650 -676 386 -777 353 

Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових 

активів 
1660 -14 663 16 445 

Чисте (збільшення)/зменшення інших активів 1670 0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків 1680 -214 0 

Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів 1690 1 260 923 879 726 

Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних 

паперів, що емітовані банком 
1700 0 -3 618 

Чисте збільшення/(зменшення) резервів за 

зобов'язаннями 
1710 0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових 

зобов'язань 
1720 -327 957 -33 120 

Чисте збільшення/(зменшення) інших зобов'язань 1730 0 0 

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) 

від операційної діяльності 
1999 326 132 164 566 

Грошові кошти від інвестиційної діяльності: 

Придбання цінних паперів у портфелі банку на 

продаж 
2010 -114 483 032 -115 005 563 



Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі 

банку на продаж 
2020 114 684 172 115 375 001 

Придбання цінних паперів у портфелі банку до 

погашення 
2030 0 0 

Надходження від погашення цінних паперів у 

портфелі банку до погашення 
2040 0 0 

Придбання дочірніх компаній за вирахуванням 

отриманих грошових коштів 
2050 0 0 

Надходження від реалізації дочірньої компанії за 

вирахуванням сплачених грошових коштів 
2060 0 0 

Придбання асоційованих компаній 2070 0 0 

Надходження від реалізації асоційованих компаній 2080 0 0 

Придбання інвестиційної нерухомості 2090 0 0 

Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості 2100 15 764 1 850 

Придбання основних засобів 2110 -19 660 -22 143 

Надходження від реалізації основних засобів 2120 0 0 

Придбання нематеріальних активів 2130 -11 340 -27 660 

Надходження від вибуття нематеріальних активів 2140 2 542 18 963 

Дивіденди, що отримані 2150 0 0 

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) 

від інвестиційної діяльності 
2999 188 446 340 448 

Грошові кошти від фінансової діяльності: 

Емісія простих акцій 3010 0 0 

Емісія привілейованих акцій 3020 0 0 

Інші внески акціонерів, крім емісії акцій 3030 0 0 

Викуп власних акцій 3040 0 0 

Продаж власних акцій 3050 0 0 

Отримання субординованого боргу 3060 0 0 

Погашення субординованого боргу 3070 0 0 

Отримання інших залучених коштів 3080 0 0 

Повернення інших залучених коштів 3090 0 0 

Додаткові внески в дочірню компанію 3100 0 0 

Надходження від продажу частки участі без втрати 

контролю 
3110 0 0 

Дивіденди, що виплачені 3120 0 0 

Інші виплати акціонерам, крім дивідендів 3130 0 0 

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) 

від фінансової діяльності 
3999 0 0 

Вплив змін офіційного курсу Національного банку 

України на грошові кошти та їх еквіваленти 
5100 -108 218 166 169 

Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх 

еквівалентів 
5200 514 578 505 014 

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок 

періоду 
5300 1 005 572 787 608 

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду 5400 1 411 932 1 458 791 

Примітки: Стаття 2010 Придбання цiнних паперiв у портфелi банку на продаж читати як Придбання 

 

цiнних паперiв. 

 

Стаття 2020 Надходжеення вiд реалiзацiї цiнних паперiв у портфелi банку на продаж читати як 

 

Надходження вiд реалiзацiї iнвестицiй у цiннi папери 

 



Стаття 2140 Надходження вiд вибуття нематерiальних активiв читати як Результат вiд вибуття 

 

нематерiальних активiв та основних засобiв. 

 

 

 

Затверджено до випуску та підписано 

 

26.10.2021 року Керівник Стефано Буранi 

 (підпис, ініціали, прізвище) 

Волошина М. I., (044) 251-02-43 Головний бухгалтер Остахова Лiлiя Вiкторiвна 

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



Проміжний скорочений звіт про рух грошових коштів за непрямим методом 
за 3 квартал 2021 року 

(тис.грн.) 

Найменування статті Примітки Звітний період 
Попередній 

період 

1 2 3 4 

Грошові кошти від операційної діяльності: 

Прибуток/(збиток) до оподаткування 1000 0 0 

Коригування:    

Знос та амортизація 1030 0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) резервів під 

знецінення активів 
1040 0 0 

Амортизація дисконту/(премії) 1050 0 0 

Результат операцій з фінансовими інструментами, що 

обліковуються за справедливою вартістю через 

прибуток або збиток 

1060 0 0 

Результат операцій з фінансовими похідними 

інструментами 
1070 0 0 

Результат операцій з іноземною валютою 1080 0 0 

(Нараховані доходи) 1150 0 0 

Нараховані витрати 1155 0 0 

Чистий збиток/(прибуток) від інвестиційної 

діяльності 
1200 0 0 

Чистий збиток/(прибуток) від фінансової діяльності 1300 0 0 

Інший рух коштів, що не є грошовим 1400 0 0 

Чистий грошовий прибуток/(збиток) від операційної 

діяльності до змін в операційних активах та 

зобов'язаннях 

1520 0 0 

Зміни в операційних активах та зобов'язаннях 1600 0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення обов'язкових резервів 

у Національному банку України 
1610 0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних 

паперів 
1620 0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових 

активів, що обліковуються за справедливою вартістю 

з визнанням результату переоцінки у фінансових 

результатах 

1630 0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках 1640 0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та 

заборгованості клієнтів 
1650 0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових 

активів 
1660 0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення інших активів 1670 0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків 1680 0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів 1690 0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних 

паперів, що емітовані банком 
1700 0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) резервів за 

зобов'язаннями 
1710 0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових 

зобов'язань 
1720 0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) інших зобов'язань 1730 0 0 

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від 1750 0 0 



операційної діяльності до сплати податку на прибуток 

Податок на прибуток, що сплачений 1800 0 0 

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від 

операційної діяльності 
1999 0 0 

Грошові кошти від інвестиційної діяльності: 

Придбання цінних паперів у портфелі банку на 

продаж 
2010 0 0 

Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі 

банку на продаж 
2020 0 0 

Придбання цінних паперів у портфелі банку до 

погашення 
2030 0 0 

Надходження від погашення цінних паперів у 

портфелі банку до погашення 
2040 0 0 

Придбання дочірніх компаній за вирахуванням 

отриманих грошових коштів 
2050 0 0 

Надходження від реалізації дочірньої компанії за 

вирахуванням сплачених грошових коштів 
2060 0 0 

Придбання асоційованих компаній 2070 0 0 

Надходження від реалізації асоційованих компаній 2080 0 0 

Придбання інвестиційної нерухомості 2090 0 0 

Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості 2100 0 0 

Придбання основних засобів 2110 0 0 

Надходження від реалізації основних засобів 2120 0 0 

Придбання нематеріальних активів 2130 0 0 

Надходження від вибуття нематеріальних активів 2140 0 0 

Дивіденди, що отримані 2150 0 0 

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від 

інвестиційної діяльності 
2999 0 0 

Грошові кошти від фінансової діяльності: 

Емісія простих акцій 3010 0 0 

Емісія привілейованих акцій 3020 0 0 

Інші внески акціонерів, крім емісії акцій 3030 0 0 

Викуп власних акцій 3040 0 0 

Продаж власних акцій 3050 0 0 

Отримання субординованого боргу 3060 0 0 

Погашення субординованого боргу 3070 0 0 

Отримання інших залучених коштів 3080 0 0 

Повернення інших залучених коштів 3090 0 0 

Додаткові внески в дочірню компанію 3100 0 0 

Надходження від продажу частки участі без втрати 

контролю 
3110 0 0 

Дивіденди, що виплачені 3120 0 0 

Інші виплати акціонерам, крім дивідендів 3130 0 0 

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від 

фінансової діяльності 
3999 0 0 

Вплив змін офіційного валютного курсу на грошові 

кошти та їх еквіваленти 
5100 0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх 

еквівалентів 
5200 0 0 

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду 5300 0 0 

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду 5400 0 0 

Примітки: Звiт про рух грошових коштiв за не прямим методом не складався. 
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Примітки до фінансової звітності 
за 3 квартал 2021 року 

 

1. Форма "Звіт про фінансовий стан (Баланс)", стаття 1000, номер за порядком додаткової статті - 0. 

 

Примiтка 1. Iнформацiя про Банк 

 

Повна назва банку  Акцiонерне товариство  "ПРАВЕКС БАНК"  

 

Скорочена назва банку  АТ "ПРАВЕКС БАНК"  

 

Мiсцезнаходження  Україна, 01021, м. Київ, Кловський узвiз, 9/2  

 

Країна, у якiй зареєстровано банк  Україна 

 

Органiзацiйно-правова форма  Приватне Акцiонерне товариство  

 

Найменування та мiсцезнаходження Материнської компанiї  Iнтеза Санпаоло С.п.А. (Intesa Sanpaolo 

S.р.A.)  

 

10121 Iталiя (Italia) Турiн (Torino) Пьяцца Сан-Карло, 156 (Piazza San Carlo, 156)  

 

Частка керiвництва в акцiях банку  0%  

 

Частку в статутному капiталi iноземних iнвесторiв  Iнтеза Санпаоло С.п.А. (Iталiя) власник 100% у 

статутному капiталi банку  

 

Звiтний перiод  З 1 сiчня по 30 вересня 2021 року  

 

Валюта звiтностi та одиницi вимiру  тис. грн.  

 

Стратегiчною метою дiяльностi i розвитку АТ "ПРАВЕКС БАНК"  (надалi - Банк) є створення 

унiверсального банку, який надає повний спектр банкiвських послуг юридичним та фiзичним особам. 

 

Банк здiйснював свою дiяльнiсть в умовах уповiльненого вiдновлення свiтової економiки та посилення 

карантинних обмежень в бiльшостi країнах свiту, зростання волотильностi на мiжнародних ринках через 

зниження дiлової активностi, зумовленої спалахом коронавiрусу, зростання девальвацiї гривнi, стриманої 

реалiзацiї системно-важливих для банкiвської системи реформ,  загострення конфлiкту на Сходi 

України, що безпосередньо вплинули на його фiнансовi результати станом на 30 вересня 2021 року. 

 

Враховуючи вищезазначенi фактори, Банк був змушений спрямувати зусилля на збереження статусу 

надiйного та платоспроможного банку, i визначив та зосередився на таких прiоритетних напрямках: 

 

" управлiння лiквiднiстю; 

 

" пiдвищення ефективностi роботи Банку та покращення фiнансових результатiв; 

 



" активiзацiя роботи корпоративного та роздрiбного бiзнесiв, як у кредитуваннi, так i у залученнi 

коштiв клiєнтiв; 

 

" посилення конкурентних позицiй Банку, як в корпоративному так i в роздрiбному сегментах, в 

тому числi за рахунок залучення нових клiєнтiв та покращення рiвня їх обслуговування. 

 

В рамках прiоритетних напрямкiв були здiйсненi такi заходи:  

 

" активно кредитував юридичних осiб, зосереджуючись на клiєнтах, що мають стабiльний 

фiнансовий стан та високу репутацiю на ринку; 

 

" проводив кредитування роздрiбного сегменту з жорстким контролем кредитного ризику; 

 

" розмiщував вiльнi кошти у депозитнi сертифiкати НБУ та ОВДП МФУ з метою уникнення 

ризикiв лiквiдностi та одночасним забезпеченням безризикового процентного доходу; 

 

" Банк пiдписав угоду з Європейським Iнвестицiйним Банком щодо розширення доступу до 

фiнансування для МСП, що зазнали негативного економiчного впливу вiд COVID-19; 

 

" Банк приєднався до державної програми "Доступнi кредити 5?7?9%", яка спрямована на 

спрощення доступу суб'єктiв малого та середнього бiзнесу до банкiвського кредитування задля 

подолання наслiдкiв коронакризи та розвитку пiдприємств; 

 

" Банк приєднався до програми "Доступна iпотека 7%" 

 

" проводив вдосконалення та оновлення своїх банкiвських продуктiв у вiдповiднiсть до потреб 

клiєнтiв та ринку, в тому числi переведення банкiвських послуг на on-line обслуговування клiєнтiв; 

 

" переглянув тарифи на деякi банкiвськi продукти; 

 

" проводив активну роботу щодо зменшення обсягiв прострочених кредитiв за рахунок проведення 

реструктуризацiї заборгованостi клiєнтiв; 

 

"  проводив роботу у напрямку реалiзацiї/продажу майна; 

 

" активно працював у напрямку зниження операцiйних та адмiнiстративних витрат. 

 

 

 

2. Форма "Звіт про фінансовий стан (Баланс)", стаття 1000, номер за порядком додаткової статті - 0. 

 

Примiтка 2. Економiчне середовище, в умовах якого Банк здiйснює свою дiяльнiсть 

 

Дiяльнiсть Банку здiйснюється в Українi, економiка якої вiдноситься до категорiї країн, що розвивається. 

 

Протягом 3-го кварталу вiдбувається уповiльнення  вiдновлення свiтової економiки через посилення 

карантинних заходiв в окремих країнах унаслiдок збiльшення захворюваностi, не дивлячись на активне 

проведення вакцинацiї. Цiни на нафту зросли унаслiдок  зниження запасiв  у США та скорочення 

обсягiв видобутку в Мексиканськiй затокi пiсля урагану. Цiни на природний газ сягнули рекордних 

рiвнiв через скорочення запасiв у сховищах Європи та зниження обсягiв поставки з Росiї через 

невизначенiсть щодо запуску газопроводу "Пiвнiчний потiк 2". Цiни на сталь та залiзну руду коливалися 

у вузьких межах - послаблення попиту через карантиннi заходи в окремих країнах компенсувало рiзке 

зменшення виробництва сталi в Китаї. Цiни на зерновi коливалися неiстотно - поставки врожаїв 

задовольняли поточний попит. На свiтових фiнансових ринках iнтерес до ризикових активiв зменшився 

через занепокоєнiсть iнвесторiв проблемами китайського ринку нерухомостi та сповiльненням 



глобального вiдновлення економiки. Це призвело до послаблення бiльшостi валют країн, що 

розвиваються,  щодо долара США у вереснi.  

 

Впродовж 3-го кварталу 2021 року спостерiгається погiршення  епiдемiологiчної ситуацiї в країнi в 

результатi швидкого поширенням штаму "Дельта". Кiлькiсть випадкiв досягає близько 11 тис. на добу, не 

дивлячись на проведення активної вакцинацiї. Тому Урядом було прийнято рiшення щодо подовження 

карантину в Українi до 31 грудня 2021 року. Разом з тим, з 23 вересня було введено "жовтий" рiвень 

епiдемiчної небезпеки поширення COVID-19 на територiї всiх регiонiв України. Тому, можливо 

очiкувати загострення пандемiї i надалi, що призведе до спаду економiчної дiяльностi, обсягiв 

виробництва, капiтальних iнвестицiй та зайнятостi населення. 

 

З початку року у банкiвському секторi активно вiдбувався приплив гривневих коштiв на депозитнi 

рахунки банкiв, переважно за рахунок приросту коштiв на вимогу, та, починаючи з  II кварталу, значно 

прискорилося зростання обсягiв кредитних портфелiв у корпоративному та iпотечному сегментi. Темпи 

зростання споживчих кредитiв повертаються до докризового рiвня. 

 

 

 

Чистий прибуток системи за серпень склав 45,6 млр. грн. та зрiс на 40% порiвняно з минулорiчним 

показником, за рахунок двох факторiв: швидкого зростання операцiйних доходiв та iстотного скорочення 

вiдрахувань до резервiв. Чистий процентний та чистий комiсiйний доходи зростали темпами близько 

30% р/р завдяки здешевленню вартостi ресурсiв, вiдновленню споживчого кредитування та зростанню 

обсягiв безготiвкових операцiй iз населенням.  

 

Впродовж року НБУ кiлька разiв переглядав облiкову ставку в напрямку пiдвищення i наразi вона 

складає 8,5%, тодi як на початку року була 6,0%. Банки продовжують зниження гривневих ставок для 

своїх клiєнтiв на кредитнi та депозитнi операцiї пiд впливом загальної тенденцiї щодо здешевлення 

вартостi ресурсiв. Проте, вже починаючи з 2-го кварталу, призупиняється зниження вартостi депозитiв, 

що призвело до загального зниження спреду, що позначилось i на процентних доходах банкiв. Меншою 

мiрою це стосувалося банкiв зi значними обсягами коротких кредитiв (овернайт), за якими банки 

змiнювали ставки практично синхронно зi змiною облiкової ставки НБУ. У серпнi ставки за гривневими 

банкiвськими продуктами для корпоративного сегменту повiльно зростали, реагуючи на посилення 

монетарної полiтики. Водночас, середньозваженi ставки за операцiями з фiзичними особами практично 

не змiнилися. 

 

Разом з тим, вiдбулось зростання дохiдностi довгострокових ОВДП, що було обумовлено значними 

потребами Уряду у фiнансуваннi бюджетного дефiциту та пiдвищення iнфляцiйних очiкувань. 

 

Протягом вересня на валютному ринку переважав ревальвацiйний тиск попри зменшення вкладень 

нерезидентiв у ОВДП. Основними продавцями iноземної валюти були пiдприємства АПК, 

гiрничо-металургiйного комплексу та великi державнi компанiї. Рекордно високий урожай 

сiльськогосподарської продукцiї та сприятливi цiни на зовнiшнiх ринках допомогли курсу долар/гривня 

продовжувати торгуватися на мiнiмальному рiвнi у вереснi 26,6-26,7, нетиповому для звичайного 

сезонного початку циклу девальвацiї на початку осенi. 

 

У 2020 роцi Мiжнародний валютний фонд досяг домовленостi з українським Урядом про нову трирiчну 

програму розширеного фiнансування EFF на 4 млрд спецiальних прав запозичення (SDR) - близько 5,5 

млрд доларiв. В червнi 2020 року Україна отримала перший транш в розмiрi 2,1 млрд доларiв, який 

направили на подолання наслiдкiв пандемiї коронавiрусу, а також забезпечення макрофiнансової 

стабiльностi. У вереснi  2021 року мiсiя МВФ погодила наступний транш у розмiрi 700 млн. дол., якi 

повиннi допомогти Українi подолати  економiчний кризу та кризу в охоронi здоров'я, викликану 

пандемiєю. 

 

Протягом 3-го кварталу мiжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings пiдтвердили довгостроковий 

рейтинг дефолту емiтента України в iноземнiй валютi на рiвнi "B" та переглянуло прогноз зi стабiльного 



на позитивний. Fitch Ratings пiдвищило прогноз в результатi вiдносної стiйкостi фiнансових показникiв 

кредитоспроможностi України до шоку, викликаного пандемiєю коронавируса, i очiкуваного зниження 

держборгу до ВВП країни до 57% в 2021 роцi завдяки перевиконанню бюджету i вiдновленню 

української економiки. 

 

Хоча управлiнський персонал вважає, що вiн вживає належнi заходи на пiдтримку стабiльної дiяльностi 

Банку, необхiднi за iснуючих обставин, а саме загострення глобальної економiчної кризи та пандемiї, 

волатильнiсть обмiнного курсу нацiональної валюти з подальшою її девальвацiєю,  можуть спричинити 

негативний вплив на  результати дiяльностi та фiнансовий стан  Банку, характер та наслiдки якого на 

поточний момент визначити неможливо. 

 

Ця фiнансова звiтнiсть вiдображає поточну оцiнку управлiнського персоналу щодо впливу умов 

здiйснення дiяльностi в Українi на операцiйну дiяльнiсть та фiнансовий стан  Банку. Майбутнi умови 

здiйснення дiяльностi можуть вiдрiзнятися вiд оцiнки управлiнського персоналу.  

 

 

 

3. Форма "Звіт про фінансовий стан (Баланс)", стаття 1000, номер за порядком додаткової статті - 0. 

 

Примiтка 3. Основи складання звiтностi 

 

Ця фiнансова звiтнiсть складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (далi - 

"МСФЗ"), вимог Нацiонального банку України до пiдготовки фiнансової звiтностi українськими банками, 

законодавства України та чинних законодавчих актiв щодо подання рiчних звiтiв емiтентами та 

професiйними учасниками фондового ринку Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку.  

 

Протягом дев'яти мiсяцiв, що закiнчилися 30 вересня 2021 року, та пiд час складання фiнансової звiтностi 

Банк послiдовно застосовував основнi принципи облiкової полiтики, викладенi далi. 

 

Пiдготовка фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ вимагає вiд керiвництва формування суджень, 

оцiнок i припущень, що впливають на застосування облiкової полiтики. Фактичнi результати можуть 

вiдрiзнятися вiд цих оцiнок. 

 

Оцiнки i пов'язанi з ними допущення переглядаються на постiйнiй основi. Змiни в оцiнках визнаються в 

тому перiодi, в якому оцiнки були переглянутi, та у всiх наступних перiодах. 

 

Бухгалтерський облiк операцiй здiйснюється у валютi операцiї. Вiдображення активiв та зобов'язань, 

доходiв та витрат вiд операцiй з iноземними валютами у звiтностi здiйснюється в гривневому еквiвалентi 

за офiцiйними курсами НБУ щодо iноземних валют на дату вiдображення в облiку. Функцiональною 

валютою цiєї звiтностi являється гривня, одиницi вимiру тисячi гривень, якщо не зазначене iнше. 

 

Провiдний управлiнський персонал банку вживає всi необхiднi заходи щодо забезпечення безперебiйної 

роботи банку та пiдтримки достатнього рiвню лiквiдностi в умовах пандемiї. Значна частина персоналу 

переведена в режим вiддаленої роботи. Але, оскiльки операцiйна дiяльнiсть Банку не може повнiстю 

здiйснюватися через вiддалений доступ, керiвництвом банку були запровадженi всi необхiднi засоби 

щодо убезпечення персоналу щодо iнфiкування коронавiрусом. Зважаючи на вищевказанi заходи i 

поточнi операцiйнi та фiнансовi результати Банку, а також наявну в даний час загальнодоступну 

iнформацiю, Банк не очiкує iстотного негативного впливу пандемiї коронавiрусної iнфекцiї на 

фiнансовий стан i фiнансовi результати  Банку в короткостроковiй перспективi. Проте, управлiнський 

персонал не може виключити можливостi того, що продовження на тривалий термiн режиму 

самоiзоляцiї, подальше посилення заходiв щодо запобiгання поширенню iнфекцiї або несприятливий 

вплив таких заходiв на економiчнi умови  можуть мати негативний вплив на дiяльнiсть Банку в 

середньо- i довгостроковiй перспективi. Крiм того, Банк  аналiзує можливi негативнi сценарiї розвитку 

ситуацiї, визначає можливi ризики впливу на показники фiнансової звiтностi, i готовий вiдповiдним 

чином адаптувати свої операцiйнi плани. Управлiнський персонал продовжує уважно стежити за 



розвитком ситуацiї та буде вживати необхiднi заходи для пом'якшення наслiдкiв можливих негативних 

подiй та обставин у мiру їх виникнення. 

 

Окремий вплив пандемiї на показники фiнансової звiтностi розкритий у вiдповiдних примiтках до цiєї 

фiнансової звiтностi на 30.09.2021 та за дев'ять мiсяцiв, що закiнчилися цiєю датою. 

 

Ця промiжна (скорочена) фiнансова звiтнiсть станом на 30.09.2021 пiдготовлена вiдповiдно до вимог 

МСБО 34 "Промiжна фiнансова звiтнiсть". У цiй фiнансовiй звiтностi банк не розкриває iнформацiю за 

статтями "Iнвестицiї в цiннi папери", "Основнi засоби та нематерiальнi активи", "Активи з права 

користування", "Кошти банкiв", "Борговi цiннi папери, емiтованi банком" за якими не вiдбулося суттєвих 

змiн за дев'ять мiсяцiв, що закiнчилися 30.09.2021 року та з дати публiкацiї рiчної фiнансової звiтностi за 

2020 рiк. 

 

 

 

4. Форма "Звіт про фінансовий стан (Баланс)", стаття 1000, номер за порядком додаткової статті - 0. 

 

Примiтка 4. Принципи облiкової полiтики АТ "ПРАВЕКС БАНК" за дев'ять мiсяцiв, що закiнчилися 30 

вересня 2021 року 

 

З дати складання  рiчної фiнансової звiтностi за 2020 рiк Облiкова полiтика не змiнювалася. 

 

 

 

5. Форма "Звіт про фінансовий стан (Баланс)", стаття 1000, номер за порядком додаткової статті - 0. 

 

Примiтка 5. Новi та переглянутi стандарти 

 

Наступнi новi стандарти, змiни до стандартiв та тлумачення ще не набрали чинностi станом на 30 

вересня 2021 року i не застосовувалися при складаннi цiєї окремої промiжної скороченої фiнансової 

звiтностi: 

 

" поправки до МСФЗ (IFRS) 3 (визначення бiзнесу);  

 

" МСФЗ (IFRS) 17 "Страховi контракти" ; 

 

" поправки до МСФЗ (IAS) 1 i МСФЗ (IAS) 8 (визначення поняття "значний") ; 

 

" поправки до МСБО 1 "Подання фiнансової звiтностi" та МСБО 8 "Облiковi полiтики, змiни в 

облiкових оцiнках та помилки".  

 

Вказанi поправки до стандартiв i роз'яснення, як очiкується, не матимуть значного впливу на  фiнансову 

звiтнiсть Банку. 

 

 

 

6. Форма "Звіт про фінансовий стан (Баланс)", стаття 1000, номер за порядком додаткової статті - 0. 

 

ГПримiтка 6. Грошовi кошти та їх еквiваленти 

 

 

 

Таблиця 6.1. Грошовi кошти та їх еквiваленти 

 

 (у тисячах гривень) 



 

Рядок  Найменування статтi  30.09.2021 31.12.2020 

 

1 2  3 4 

 

1 Готiвковi кошти   314 935 320 247 

 

2 Резерви за готiвковими коштами, що знаходяться на тимчасово окупованих територiях    (1 

470) (1 497) 

 

3 Кошти в Нацiональному банку України   131 725 78 213 

 

4 Кореспондентськi рахунки у банках:   966 786 608 652 

 

4.1.  України   4 477 3 408 

 

4.2.  iнших країн   962 309 605 244 

 

5 Резерви за коштами, розмiщеними на кореспондентських рахунках в iнших банках  (44) (43) 

 

6 Усього грошових коштiв та їх еквiвалентiв   1 411 932 1 005 572 

 

Данi статтi 6 Таблицi 6.1 розкривають статтю "Грошовi кошти та їх еквiваленти" Звiту про фiнансовий 

стан. 

 

Станом на 30 вересня 2021 року Банк розмiстив кошти  на кореспондентському рахунку Intesa Sanpaolo 

S.p.A. в сумi 740 987 тис. грн. (2020 рiк - JPMORGAN CHASE BANK, N.A. в сумi 263 622 тис. грн.), що 

являє собою значну концентрацiю.   

 

Станом на 30 вересня 2021 та 31 грудня 2020 рокiв залишки на кореспондентських рахунках є не 

простроченими та не знецiненими. 

 

 

 

Таблиця 6.2. Рух резервiв за коштами, розмiщеними на кореспондентських рахунках в iнших банках на 

30.09.2021 та за дев'ять мiсяцiв, що закiнчилися на цю дату 

 

(у тисячах гривень) 

 

Рядок Рух резервiв Резерви за коштами, розмiщеними на кореспондентських рахунках в iнших банках

 Усього 

 

1 2 3 4 

 

1 Залишок за станом на  початок перiоду  (43)  (43) 

 

2 (Збiльшення) резерву пiд знецiнення протягом перiоду  6 6 

 

3 Курсовi рiзницi  (7)  (7) 

 

4 Залишок станом на кiнець перiоду    (44)  (44) 

 

Сума залишкiв по статтi 2 Таблицi 6.2, статтi 2 Таблицi 7.2 та статтi 2 Таблицi 8.2 розкриває статтю 

"Чисте (збiльшення)/зменшення резервiв пiд знецiнення кредитiв та заборгованостi клiєнтiв, коштiв в 

iнших банках" Звiту про прибутки та збитки та iнший сукупний дохiд. Рiзниця сум, що наведенi за 



статтею "Чисте (збiльшення)/зменшення резервiв пiд знецiнення кредитiв та заборгованостi клiєнтiв, 

коштiв в iнших банках"  Звiту про прибутки та збитки та iнший сукупний дохiд, та даних статей 2 

Таблиць 6.2, 7.2, 8.2 складає суму погашення списаної у попереднi звiтнi перiоди за рахунок резерву 

безнадiйної заборгованостi та погашеної  станом на 30 вересня 2021 року на суму 5 752 тис.грн. (2020: 

13 219 тис.грн.). 

 

 

 

Таблиця 6.3. Рух резервiв за коштами, розмiщеними на кореспондентських рахунках в iнших банках на 

31.12.2020 та за рiк, що закiнчився на цю дату 

 

(у тисячах гривень) 

 

Рядок Рух резервiв Резерви за коштами, розмiщеними на кореспондентських рахунках в iнших банках

 Усього 

 

1 2 3 4 

 

1 Залишок за станом на  початок перiоду (28) (28) 

 

3 (Збiльшення) резерву пiд знецiнення протягом перiоду (18) (18) 

 

4 Курсовi рiзницi 3 3 

 

5 Залишок станом на кiнець перiоду   (43) (43) 

 

 

 

Таблиця 6.4. Аналiз кредитної якостi грошових коштiв та їх еквiвалентiв на 30.09.2021 року 

 

(у тисячах гривень) 

 

Рядок Найменування статтi Кошти, розмiщенi на кореспондентських рахунках в iнших банках за 

стадiями знецiнення Готiвковi кошти Кошти в Нацiональному банку України Усього 

 

1 2 3 4 5 6 

 

1 Перша стадiя знецiнення:  966 785   313 466   131 725   1 411 976  

 

1.1. Без затримки платежу  966 785   313 466   131 725   1 411 976  

 

2 Третя стадiя знецiнення   -     1 469   -     1 469  

 

2.1 Iз затримкою платежу понад 90 днiв  -     1 469   -     1 469  

 

3 Резерв пiд знецiнення коштiв   (44)  (1 469)  -     (1 513) 

 

4 Всього грошових коштiв та їх еквiвалентiв    966 741   313 466   131 725   1 411 

932  

 

 

 

Таблиця 6.5. Аналiз кредитної якостi грошових коштiв та їх еквiвалентiв на 31.12.2020 року 

 

(у тисячах гривень) 



 

Рядок Найменування статтi Кошти, розмiщенi на кореспондентських рахунках в iнших банках за 

стадiями знецiнення Готiвковi кошти Кошти в Нацiональному банку України Усього 

 

1 2 3 4 5 6 

 

1  Перша стадiя знецiнення:  608 652   318 750   78 213   1 005 615  

 

1.1. Без затримки платежу  608 652   318 750   78 213   1 005 615  

 

2 Третя стадiя знецiнення   -     1 497   -     1 497  

 

2.1 Iз затримкою платежу понад 90 днiв  -     1 497   -     1 497  

 

3 Резерв пiд знецiнення коштiв   (43)  (1 497)  -     (1 540) 

 

4 Всього грошових коштiв та їх еквiвалентiв    608 609   318 750   78 213   1 005 

572  

 

 

 

7. Форма "Звіт про фінансовий стан (Баланс)", стаття 1030, номер за порядком додаткової статті - 0. 

 

Примiтка 7. Кредити та заборгованiсть банкiв 

 

Таблиця 7.1. Кредити та заборгованiсть банкiв 

 

(у тисячах гривень) 

 

Рядок  Найменування статтi  30.09.2021 31.12.2020 

 

1  2  3 4 

 

1 Кредити, наданi iншим банкам:   186 037  282 864 

 

1.1  Короткостроковi   186 037  282 864 

 

2 Резерв пiд знецiнення коштiв в iнших банках   (6) (15) 

 

3 Усього коштiв в iнших  банках за мiнусом резервiв   186 031  282 849 

 

Данi статтi 3 Таблицi 7.1 розкривають статтю "Кредити та заборгованiсть банкiв" Звiту про фiнансовий 

стан.  

 

До складу рядка 1 "Кредити, наданi iншим банкам" включенi нарахованi доходи в сумi  

 

3 тис.грн. (2020 рiк - 44 тис.грн.). Станом на 30 вересня 2021 року кредити, наданi iншим банкам, у сумi 

186 031 тис.грн. (станом на 31.12.2020 - 282 864 тис.грн.), що являє собою значну концентрацiю.    

 

Таблиця 7.2. Аналiз змiни резервiв пiд заборгованiсть за кредитами та заборгованiстю банкiв на 

30.09.2021 року та за дев'ять мiсяцiв, що закiнчилися на цю дату 

 

(у тисячах гривень) 

 

Рядок Рух резервiв Резерви за  кредитами, наданими iншим банкам  Усього 



1 2 3 4 

 

1 Залишок за станом на  початок перiоду  (15)  (15) 

 

2 Зменшення резерву пiд знецiнення протягом перiоду  9  9  

 

3 Залишок станом на кiнець перiоду    (6)  (6) 

 

Сума залишкiв по статтi 2 Таблицi 6.2, статтi 2 Таблицi 7.2 та статтi 2 Таблицi 8.2 розкриває статтю 

"Чисте (збiльшення)/зменшення резервiв пiд знецiнення кредитiв та заборгованостi клiєнтiв, коштiв в 

iнших банках" Звiту про прибутки та збитки та iнший сукупний дохiд. Рiзниця сум, що наведенi за 

статтею "Чисте (збiльшення)/зменшення резервiв пiд знецiнення кредитiв та заборгованостi клiєнтiв, 

коштiв в iнших банках"  Звiту про прибутки та збитки та iнший сукупний дохiд та даних статей 2 

Таблиць 6.2, 7.2, 8.2, складає суму погашення списаної у попереднi звiтнi перiоди за рахунок резерву 

безнадiйної заборгованостi та погашеної  станом на 30 вересня 2021 року на суму 5 752 тис.грн. (2020: 

13 219 тис.грн). 

 

Таблиця 7.3. Аналiз змiни резервiв пiд заборгованiсть за кредитами та заборгованiстю банкiв на 

31.12.2020 року та за рiк, що закiнчився на цю дату 

 

(у тисячах гривень) 

 

Рядок Рух резервiв Резерви за  кредитами, наданими iншим банкам  Усього 

 

1 2 3 4 

 

1 Залишок за станом на  початок перiоду (122) (122) 

 

2 Зменшення резерву пiд знецiнення протягом перiоду  109 109 

 

3 Курсовi рiзницi (2) (2) 

 

4 Залишок станом на кiнець перiоду   (15) (15) 

 

Таблиця 7.4. Аналiз кредитної якостi кредитiв, наданих iншим банкам, якi облiковуються за 

амортизованою собiвартiстю, на 30.09.2021 року 

 

(у тисячах гривень) 

 

Рядок  Найменування статтi  Кредити, наданi iншим банкам Усього 

 

1  2  3 4 

 

1 Перша стадiя знецiнення:  186 037   186 037  

 

1.1 Без затримки платежу  186 037   186 037  

 

2 Резерв пiд знецiнення коштiв   (6)  (6) 

 

3 Всього грошових коштiв та їх еквiвалентiв    186 031   186 031  

 

Таблиця 7.5. Аналiз кредитної якостi кредитiв, наданих iншим банкам, якi облiковуються за 

амортизованою собiвартiстю, на 31.12.2020 року 

 

(у тисячах гривень) 



 

Рядок  Найменування статтi  Кредити, наданi iншим банкам Усього 

 

1  2  3 4 

 

1 Перша стадiя знецiнення: 282 864 282 864 

 

1.1 Без затримки платежу 282 864 282 864 

 

2 Резерв пiд знецiнення коштiв  (15) (15) 

 

3 Всього грошових коштiв та їх еквiвалентiв   282 849 282 849 

 

 

8. Форма "Звіт про фінансовий стан (Баланс)", стаття 1040, номер за порядком додаткової статті - 0. 

 

Примiтка 8. Кредити та заборгованiсть клiєнтiв 

 

Таблиця 8.1. Кредити та заборгованiсть клiєнтiв 

 

(у тисячах гривень) 

 

Рядок  Найменування статтi  30.09.2021 31.12.2020 

 

1  2  3 4 

 

1 Кредити, що наданi юридичним особам   2 389 568  2 360 871 

 

2 Iпотечнi кредити фiзичних осiб   689 721   297 919  

 

3 Кредити, що наданi фiзичним особам на поточнi потреби   671 792   485 030  

 

4 Iншi кредити, що наданi фiзичним особам  243   145  

 

5 Резерв пiд знецiнення кредитiв   (47 028)  (45 650) 

 

6 Усього кредитiв за мiнусом резервiв   3 704 296   3 098 315 

 

Данi статтi 6 Таблицi 8.1 розкривають статтю "Кредити та заборгованiсть клiєнтiв" Звiту про фiнансовий 

стан. 

 

Змiни в оцiнках щодо ймовiрностi погашення кредитiв можуть вплинути на суму визнаних збиткiв вiд 

зменшення корисностi. Наприклад, якщо чиста приведена вартiсть оцiнених грошових потокiв буде 

вiдрiзнятися на плюс/мiнус один вiдсоток, зменшення корисностi кредитiв на 30 вересня 2021 року буде 

на 37 042 тис. грн. меншим/бiльшим (31 грудня 2020 р.: 30 983 тис.грн.).  

 

У зв'язку iз поширенням пандемiї коронавiрусу, за зверненням клiєнтiв-фiзичних осiб, що постраждали 

вiд економiчних наслiдкiв застосування карантинних та обмежувальних заходiв, банк проводив перегляд 

строкiв погашення заборгованостi за кредитами та нарахованими вiдсотками. Станом на 30 вересня 2021 

року балансова вартiсть кредитних договорiв, за якими були переглянутi  умови, складає 10 374 тис. грн.  

 

Сума зменшення резерву за такими переглянутими контрактами склала 97 тис. грн. У зв'язку з 

погiршенням економiчної ситуацiї в цiлому, що викликана запровадженням обмежувальних заходiв щодо 

поширення коронавiрусу, банком були переглянутi очiкуванi грошовi потоки та змiнено показники 

визначення дефолту за всiма кредитами, що входять до портфеля банку. Данi витрати на формування 



резервiв визначенi за статтею "Чисте (збiльшення)/зменшення резервiв пiд знецiнення кредитiв та 

заборгованостi клiєнтiв, коштiв в iнших банках" Звiту про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд. 

 

Данi статтi 6 Таблицi 8.1 розкривають iнформацiю щодо кредитiв та заборгованостi клiєнтiв, що визнанi 

за амортизованою вартiстю. Кредити, що оцiнюються через прибуток або збиток, вiдсутнi. 

 

Концентрацiя кредитiв клiєнтам 

 

Банк вважає, що потенцiйний ризик концентрацiї щодо одного клiєнта може виникнути, коли принаймнi 

10% вартостi чистого кредитного портфеля надаються обмеженому числу боржникiв. Станом на 30 

вересня 2021 i кiнець 2020 рокiв фiнансування, надане 2 i 1 клiєнтам, становить 12% i 9% вiдповiдно (372 

633 тис. грн. та 300 371 тис. грн. вiдповiдно). 

 

Таблиця 8.2. Аналiз змiни резервiв пiд заборгованiсть за кредитами на 30.09.2021 року та за дев'ять 

мiсяцiв, що закiнчилися на цю дату 

 

(у тисячах гривень) 

 

Рядок Рух резервiв Кредити юри-дичним особам Iпотечнi кредити фiзичних осiб Кредити, що 

наданi фiзичним особам на поточнi потреби Iншi кредити фiзичним особам Усього 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

1 Залишок за станом на  початок перiоду  (28 663)  (9 494)  (7 492)  (1)

  (45 650) 

 

2 (Збiльшення)/зменшення резерву пiд знецiнення протягом перiоду  6 060   (460)  (6 522)

  1   (921) 

 

3 Вiдновлення кредитiв, якi були списанi за рахунок резерву у попереднiх перiодах  -     (1 

544)  -     -     (1 544) 

 

4 Проценти нарахованi за кредитами кориснiсть яких зменшено  -     (200)  (137)  -   

  (337) 

 

5 Курсовi рiзницi  1 113   311   -     -     1 424  

 

6 Залишок станом на кiнець перiоду  (21 490)  (11 387)  (14 151)  -     (47 

028) 

 

Сума залишкiв по статтi 2 Таблицi 6.2, статтi 2 Таблицi 7.2 та статтi 2 Таблицi 8.2 розкриває статтю 

"Чисте (збiльшення)/зменшення резервiв пiд знецiнення кредитiв та заборгованостi клiєнтiв, коштiв в 

iнших банках" Звiту про прибутки та збитки та iнший сукупний дохiд. Рiзниця сум, що наведенi за 

статтею "Чисте (збiльшення)/зменшення резервiв пiд знецiнення кредитiв та заборгованостi клiєнтiв, 

коштiв в iнших банках" Звiту про прибутки та збитки та iнший сукупний дохiд та даних статей 2 Таблиць 

6.2, 7.2, 8.2 складає суму погашення списаної у попереднi звiтнi перiоди за рахунок резерву безнадiйної 

заборгованостi та погашеної  станом на 30 вересня 2021 року  на суму 5 752 тис.грн. (2020: 13 219 тис. 

грн.). 

 

Таблиця 8.3. Аналiз змiни резервiв пiд заборгованiсть за кредитами на 31.12.2020 року та за рiк, що 

закiнчився на цю дату 

 

(у тисячах гривень) 

 

Рядок Рух резервiв Кредити юри-дичним особам Iпотечнi кредити фiзичних осiб Кредити, що 



наданi фiзичним особам на поточнi потреби Iншi кредити фiзичним особам Усього 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

1 Залишок за станом на  початок перiоду  (8 006)  (6 212)  (3 038)  -   

  (17 256) 

 

2 Зменшення резерву пiд знецiнення протягом перiоду  (18 720)  534   (4 436)  (1)

  (22 623) 

 

3 Списання безнадiйної заборгованостi за рахунок резерву  -     1 001   -     -     1 001  

 

4 Вiдновлення кредитiв, якi були списанi за рахунок резерву у попереднiх перiодах  -     (3 

756)  -     -     (3 756) 

 

5 Проценти нарахованi за кредитами кориснiсть яких зменшено  -     (239)  (14)  -   

  (253) 

 

6 Курсовi рiзницi  (1 937)  (822)  (4)  -     (2 763) 

 

7 Залишок станом на кiнець перiоду  (28 663)  (9 494)  (7 492)  (1)  (45 

650) 

 

Таблиця 8.4. Структура кредитiв за видами економiчної дiяльностi 

 

(у тисячах гривень) 

 

Рядок Вид економiчної дiяльностi  30.09.2021 31.12.2020 

 

1  2  3 4 5 6 

 

1 Операцiї з нерухомим майном, оренда, iнжинiринг та надання послуг  280 184  7,47%

 334 718  10,65% 

 

2 Торгiвля, ремонт автомобiлiв, побутових виробiв та предметiв особистого вжитку  1 238 580 

 33,02% 926 207  29,46% 

 

3 Сiльське господарство, мисливство, лiсове господарство  259 977  6,93% 272 602 

 8,67% 

 

4 Переробна промисловiсть  540 319  14,40% 627 839  19,97% 

 

5 Фiзичнi особи  1 361 757  36,30% 783 093  24,91% 

 

6 Iншi  70 507  1,88% 199 504  6,34% 

 

7 Усього кредитiв та заборгованостi клiєнтiв без резервiв  3 751 324  100,00% 3 143 

963  100,00% 

 

Tаблиця 8.5. Iнформацiя про кредити в розрiзi видiв забезпечення на 30.09.2021 року 

 

(у тисячах гривень) 

 

Рядок  Найменування статтi  Кредити, наданi юридичним особам Iпотечнi кредити фiзичних осiб 

Кредити, що наданi фiзичним особам на поточнi потреби  Iншi кредити, що наданi фiзичним особам. 



Усього  

    

    

 

1  2  3 4 5 6 7 

 

1  Незабезпеченi кредити   446 273     152     614 870     243     1 061 538    

 

2  Кредити, що забезпеченi:   1 015 642     689 569     22 071     -       1 727 282    

 

2.1 грошовими коштами  12 755     -       5 196     -       17 951    

 

2.2 нерухомим майном  1 002 887     689 569     16 875     -       1 709 331    

 

2.2.1 iпотека житлового призначення  204 136     687 962     8 923     -       901 

021    

 

2.2.2 нежитлова iпотека  798 751     -       7 952     -       806 703    

 

2.2.3 земля  -       1 607     -       -       1 607    

 

3 Iншими активами  927 653     -       34 851     -       962 504    

 

3.1 обладнання  262 870     -       -       -       262 870    

 

3.2 товари в оборотi  412 289     -       -       -       412 289    

 

3.3 транспорт  252 494     -       34 851     -       287 345    

 

4 Усього кредитiв та заборгованостi клiєнтiв до вирахування резервiв  2 389 568     689 721   

  671 792     243     3 751 324    

 

Таблиця 8.6. Iнформацiя про кредити в розрiзi видiв забезпечення на 31.12.2020 року 

 

(у тисячах гривень) 

 

Рядок  Найменування статтi  Кредити, наданi юридичним особам Iпотечнi кредити фiзичних осiб 

 Кредити, що наданi фiзичним особам на поточнi потреби  Iншi кредити, що наданi фiзичним 

особам Усього  

 

1  2  3 4 5 6 7 

 

1  Незабезпеченi кредити   769 426     148     421 327     145  1 191 046    

 

2  Кредити, що забезпеченi:   967 007     297 771     28 500     -       1 293 278    

 

2.1 грошовими коштами  5 124     -       11 859     -       16 983    

 

2.2 нерухомим майном  961 883     297 771     16 641     -       1 276 295    

 

2.2.1 iпотека житлового призначення  115 605     294 961     4 727     -       415 

293    

 

2.2.2 нежитлова iпотека  846 278     -       11 914     -       858 192    

 



2.2.3 земля  -       2 810     -       -       2 810    

 

3 Iншими активами  624 438     -       35 203     -       659 641    

 

3.1 обладнання  252 274     -       -       -       252 274    

 

3.2 товари в оборотi  100 888     -       -       -       100 888    

 

3.3 транспорт  226 625     -       35 203     -       261 828    

 

3.4 земля  44 651     -       -       -       44 651    

 

4 Усього кредитiв та заборгованостi клiєнтiв до вирахування резервiв  2 360 871     297 919   

  485 030     145     3 143 965    

 

Таблиця 8.7. Аналiз кредитної якостi кредитiв на 30.09.2021 року 

 

(у тисячах гривень) 

 

Рядок Найменування статтi Кредити юри-дичним особам Iпотечнi кредити фiзичних осiб

 Кредити, що наданi фiзичним особам на поточнi потреби Iншi кредити фiзичним особам

 Усього 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

1  Перша стадiя знецiнення:  2 389 568   681 919   663 863   243  3 735 593  

 

1.1 Без затримки платежу  2 389 568   679 100   659 820   243   3 728 731  

 

1.2. Iз затримкою платежу  до 30 днiв  -   2 819   4 043   -   6 862  

 

2 Друга стадiя знецiнення:  -   320   2 858   -   3 178  

 

2.1 Без затримки платежу  -   320   546   -   866  

 

2.2 Iз затримкою платежу вiд 31 до 60 днiв  -   -   765   -   765  

 

2.3 Iз затримкою платежу вiд 61 до 90 днiв  -   -   1 547   -   1 547  

 

3 Третя стадiя знецiнення:  -   7 482   5 071   -   12 553  

 

3.1 Без затримки платежу  -   365   375   -   740  

 

3.2 Iз затримкою платежу до 30 днiв  -   83   189   -   272  

 

3.3 Iз затримкою платежу    вiд  31 до 60 днiв  -   -   174   -   174  

 

3.4 Iз затримкою платежу     вiд  61 до 90 днiв  -   -   421   -   421  

 

3.5 Iз затримкою платежу вiд 91 до 180 днiв  -   173   1 682   -   1 855  

 

3.6 Iз затримкою платежу вiд 181 до 270 днiв  -   -   713   -   713  

 

3.7 Iз затримкою платежу бiльше нiж  270 день  -   6 861   1 517   -   8 378  

 



4 Загальна сума кредитiв до вирахування резервiв  2 389 568   689 721   671 792 

  243   3 751 324  

 

5 Резерв пiд знецiнення за кредитами  (21 490)  (11 387)  (14 151)  -   (47 

028) 

 

6 Усього кредитiв за мiнусом резервiв  2 368 078   678 334   657 641   243   3 704 

296  

 

Таблиця 8.8. Аналiз кредитної якостi кредитiв на 31.12.2020 року 

 

(у тисячах гривень) 

 

Рядок Найменування статтi Кредити юри-дичним особам Iпотечнi кредити фiзичних осiб

 Кредити, що наданi фiзичним особам на поточнi потреби Iншi кредити фiзичним особам

 Усього 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

1  Перша стадiя знецiнення: 2 360 871   287 240   481 241   138   3 129 490  

 

1.1. Без затримки платежу 2 360 871   285 607   473 546   138   3 120 162  

 

1.2. Iз затримкою платежу  до 30 днiв  -   1 633   7 695   -   9 328  

 

2 Друга стадiя знецiнення:  -   1 008   2 171   7   3 186 

 

2.1. Без затримки платежу  -   1 008   -   -   1 008  

 

2.2. Iз затримкою платежу  до 30 днiв  -   -   658   -   658  

 

2.3. Iз затримкою платежу вiд 31 до 60 днiв  -   -   783   7   790  

 

2.4. Iз затримкою платежу вiд 61 до 90 днiв  -   -   730   -   730  

 

3 Третя стадiя знецiнення:  -   9 671   1 618   -   11 289  

 

3.1. Без затримки платежу - 125 49 - 174 

 

3.2. Iз затримкою платежу до 30 днiв - 56 - - 56 

 

3.3. Iз затримкою платежу вiд 31 до 60 днiв  -   528   -   -   528  

 

3.4. Iз затримкою платежу вiд 91 до 180 днiв  -   477   382   -   859  

 

3.5. Iз затримкою платежу    вiд 181 до 270 днiв  -   1 087   317   -   1 404  

 

3.6. Iз затримкою платежу бiльше нiж  270 день  -   5 494   201   -   5 695  

 

4 Загальна сума кредитiв до вирахування резервiв 2 360 871   297 919   485 030 

  145  3 143 965  

 

5 Резерв пiд знецiнення за кредитами  (28 663)  (9 494)  (7 492)  (1)  (45 

650) 

 



6 Усього кредитiв за мiнусом резервiв 2 332 208   288 425   477 538   144  3 098 

315  

 

Станом на 30 вересня 2021 року та 31 грудня 2020 року переважна бiльшiсть кредитiв, наданих 

юридичним особам, є короткотермiновими та виданi позичальникам з мiнiмальним кредитним ризиком 

згiдно оцiнки Банку.  

 

9. Форма "Звіт про фінансовий стан (Баланс)", стаття 1080, номер за порядком додаткової статті - 0. 

 

Примiтка 9. Iнвестицiйна нерухомiсть  

 

Таблиця 9.1. Справедлива вартiсть iнвестицiйної нерухомостi 

 

(у тисячах гривень) 

 

Рядок  Найменування статтi 30.09.2021 31.12.2020 

 

1 2 3 4 

 

1 Справедлива вартiсть iнвестицiйної нерухомостi на початок перiоду   32 872  19 380  

 

2 Вiдшкодування балансової вартостi вiд  реалiзацiї iнвестицiйної нерухомостi  (17 456)

 (2 774) 

 

3 Переведення до необоротних активiв, утримуваних для продажу, та активiв групи вибуття - 

 14 441  

 

4 Майно, що перейшло у власнiсть банку, як заставодержателя -  850  

 

5 Збiльшення вартостi iнвестицiйної нерухомостi  - 975  

 

6 Справедлива вартiсть iнвестицiйної нерухомостi за станом на кiнець перiоду                                 

15 416 32 872 

 

Данi статтi 6 Таблицi 9.1 розкривають статтю "Iнвестицiйна нерухомiсть" Звiту про фiнансовий стан. 

 

Справедлива вартiсть об'єктiв оцiнки визначена на базi, яка вiдповiдає ринковiй вартостi, без урахування 

податку на додану вартiсть. У процесi розрахунку ринкової вартостi об'єктiв оцiнки застосовувався 

Порiвняльний та Дохiдний метод. Справедлива вартiсть трансформаторної пiдстанцiї була розрахована 

по Витратному методу. 

 

Таблиця 9.2. Суми, що визнанi у Звiтi про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд 

 

(у тисячах гривень) 

 

Рядок Суми доходiв i витрат  30.09.2021 30.09.2020 31.12.2020 

 

1  2  3  4 5 

 

1 Дохiд вiд продажу iнвестицiйної нерухомостi - 20 83 

 

10. Форма "Звіт про фінансовий стан (Баланс)", стаття 1130, номер за порядком додаткової статті - 0. 

 

Примiтка 10. Iншi фiнансовi активи 

 



Таблиця 10.1. Iншi фiнансовi активи  

 

(у тисячах гривень) 

 

Рядок Найменування статтi 30.09.2021 31.12.2020 

 

1 2 3 4 

 

1 Дебiторська заборгованiсть за операцiями з клiєнтами банку  12 107   12 773 

 

2 Заборгованiсть по нарахованим доходам за розрахунково-касове обслуговування та iншi 

нарахованi доходи  2 415   2 372 

 

3 Дебiторська заборгованiсть за операцiями з платiжними картками  17 532   8 266 

 

4 Активи за валютними своп-контрактами  1 008  -  

 

5 Iншi активи   59   20 

 

6 Резерв пiд знецiнення  (10 129)  (10 513) 

 

7 Усього iнших фiнансових активiв за мiнусом резервiв  22 992   12 918 

 

Данi статтi 7 Таблицi 10.1 розкривають статтю "Iншi фiнансовi активи" Звiту про фiнансовий стан. 

 

Таблиця 10.2. Аналiз змiни резерву пiд знецiнення iнших фiнансових активiв за дев'ять мiсяцiв 2021 року 

 

(у тисячах гривень) 

 

Ря-док Рух резервiв Дебiторська заборгованiсть за операцiями з клiєнтами банку Заборгованiсть по 

нарахованим та простроченим доходам за розрахунково- касове обслуговування та iншi нарахованi 

доходиа Усього 

 

1 2 3 4 5 

 

1 Залишок за станом на 1 сiчня 2021 року  (9 812)  (701)  (10 513) 

 

2 Зменшення резерву пiд знецiнення протягом перiоду  45   34   79  

 

3 Списання безнадiйної заборгованостi  -     153   153  

 

4 Курсовi рiзницi по резервам   151   1   152  

 

5 Залишок за станом на 30 вересня 2021 року  (9 616)  (513)  (10 129) 

 

Стаття 2 Таблицi 10.2 та стаття 2 Таблицi 11.2 розкриває статтю "Чисте (збiльшення) резервiв пiд 

знецiнення  iнших фiнансових та нефiнансових активiв" Звiту про прибутки i збитки та iнший сукупний 

дохiд. Рiзниця сум, що наведенi за статтею "Чисте (збiльшення) резервiв пiд знецiнення iнших 

фiнансових та нефiнансових активiв" Звiту про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд, та даних 

рядка 2 Таблицi 10.2 та таблицi 11.2 складає суму погашення списаної у попереднi звiтнi перiоди за 

рахунок резерву безнадiйної заборгованостi та погашеної протягом дев'яти мiсяцiв 2021 року, що складає 

2 тис.грн. 

 

Таблиця 10.3. Аналiз змiни резерву пiд знецiнення iнших фiнансових активiв за 2020 рiк 

 



(у тисячах гривень) 

 

Ря-док Рух резервiв Дебiторська заборгованiсть за операцiями з клiєнтами банку Заборгованiсть по 

нарахованим та простроченим доходам за розрахунково-касове обслуговування та iншi нарахованi 

доходиа Дебiторська заборгова-нiсть за операцiями з банками Iншi Усього 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

1 Залишок за станом на 1 сiчня 2020 року (9 590) (506) (932) (118) (11 146) 

 

2 (Збiльшення)/зменшення резерву пiд знецiнення протягом року  63   (188)  -     -   

  (125) 

 

3 Списання безнадiйної заборгованостi -    -    932  118  1 050  

 

4 Курсовi рiзницi по резервам   (285)  (7) -    -     (292) 

 

5 Залишок за станом на 31 грудня 2020 року  (9 812)  (701) -    -    (10 513) 

 

Таблиця 10.4. Аналiз кредитної якостi iнших фiнансових активiв на 30.09.2021 та дев'ять мiсяцiв, що 

закiнчилися на цю дату  

 

 (у тисячах гривень) 

 

Дебiторська заборгованiсть без суттєвого компоненту фiнансування 

 

Ря-док Найменування статтi Дебiторська заборгова-нiсть за операцiями з клiєнтами банку

 Заборгованiсть по нарахованим доходам за розрахунково-касове обслуговування та iншi 

нарахованi доходи Дебiторсь-ка заборгова-нiсть за операцiями з платiжни-ми картками Активи за 

валютними своп-контрак-тами Iншi активи Усього 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

1 Перша стадiя знецiнення:  2 502   1 916   17 532   1 008   59   23 017  

 

1.1 Без затримки платежу  2 450   1 878   17 532   1 008   59   22 927  

 

1.2 Iз затримкою платежу  до 30 днiв  19   14   -     -     -     33  

 

1.3 Iз затримкою платежу вiд 31 до 60 днiв  33   16   -     -     -     49  

 

1.4 Iз затримкою платежу  вiд  61 до 90 днiв  -     8   -     -     -     8  

 

2 Третя стадiя знецiнення:  9 605   499   -     -     -     10 104  

 

2.1 Iз затримкою платежу  до 30 днiв  -     4   -     -     -     4  

 

2.2 Iз затримкою платежу вiд  31 до 60 днiв  -     1   -     -     -     1  

 

2.3 Iз затримкою платежу вiд  61 до 90 днiв  -     1   -     -     -     1  

 

2.4 Iз затримкою платежу вiд  91 до 180 днiв  -     24   -     -     -     24  

 

2.5 Iз затримкою платежу вiд 181 до 270 днiв  8   18   -     -     -     26  

 



2.6 Iз затримкою платежу бiльше нiж  270 днiв  9 597   451   -     -     -     10 048  

 

3 Всього iнших фiнансових активiв  12 107   2 415   17 532   1 008   59   33 

121  

 

4 Резерв пiд знецiнення  iнших активiв  (9 616)  (513)  -     -     -     (10 129) 

 

5 Усього iнших фiнансових активiв за мiнусом резервiв  2 491   1 902   17 532   1 008 

  59   22 992  

 

Таблиця 10.5. Аналiз кредитної якостi iнших  фiнансових активiв на 31.12.2020 та за рiк, що закiнчився 

на цю дату  

 

(у тисячах гривень) 

 

Дебiторська заборгованiсть без суттєвого компоненту фiнансування 

 

Рядок Найменування статтi Дебiторська заборгованiсть за операцiями з клiєнтами банку

 Заборгованiсть по нарахованим доходам за розрахункове-касове обслуговування та iншi 

нарахованi доходи Дебiторська заборгованiсть за операцiями з платiжними картками Iншi активи

 Усього 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

1 Перша стадiя знецiнення:  3 056   1 695   8 266  20  13 037  

 

1.1 Без затримки платежу  2 747   1 642   8 266  20  12 675  

 

1.2 Iз затримкою платежу  до 30 днiв  197   13   -    -    210  

 

1.3 Iз затримкою платежу вiд 31 до 60 днiв  98   19   -    -    117  

 

1.4 Iз затримкою платежу  вiд  61 до 90 днiв  14   21   -    -    35  

 

2 Третя стадiя знецiнення: 9 716  678  - - 10 394 

 

2.1 Iз затримкою платежу  до 30 днiв -    3  - - 3 

 

2.2 Iз затримкою платежу вiд  31 до 60 днiв - 12 - - 12 

 

2.3 Iз затримкою платежу вiд  61 до 90 днiв - 2 - - 2 

 

2.4 Iз затримкою платежу вiд  91 до 180 днiв 6 46 - - 52 

 

2.5 Iз затримкою платежу вiд 181 до 270 днiв - 37 - - 37 

 

2.6 Iз затримкою платежу бiльше нiж  270 днiв 9 710  578  - - 10 288 

 

3 Всього iнших фiнансових активiв 12 772  2 373  8 266  20  23 431  

 

4 Резерв пiд знецiнення  iнших активiв  (9 812)  (701) - -    (10 513) 

 

5 Усього iнших фiнансових активiв за мiнусом резервiв 2 960  1 672  8 266  20 12 918 

 

 



 

11. Форма "Звіт про фінансовий стан (Баланс)", стаття 1140, номер за порядком додаткової статті - 0. 

 

Примiтка 11. Iншi нефiнансовi активи 

 

Таблиця 11.1. Iншi нефiнансовi активи 

 

(у тисячах гривень) 

 

Рядок Найменування статтi  30.09.2021 31.12.2020 

 

1 2  3 4 

 

1 Дебiторська заборгованiсть з придбання активiв  5 686  - 

 

2 Передоплата за послуги   15 607  14 439  

 

3 Банкiвськi метали   1 258  3 097  

 

4 Дебiторська заборгованiсть за податками та обов'язковими платежами, крiм податку на прибуток

  199  193  

 

5 Iншi активи   2 613  2 807  

 

6 Резерв пiд iншi фiнансовi активи  (5 319)  (719) 

 

7 Усього iнших нефiнансових  активiв за мiнусом резервiв   20 044  19 817  

 

Данi статтi 7 Таблицi 11.1 розкривають статтю "Iншi  нефiнансовi активи" Звiту про фiнансовий стан. 

 

Таблиця 11.2. Аналiз змiни резерву пiд знецiнення iнших нефiнансових активiв на 30.09.2021 року та за 

дев'ять мiсяцiв, що закiнчилися на цю дату 

 

(у тисячах гривень) 

 

Рядок Рух резервiв Дебiторська заборгованiсть з придбання активiв Передоплата за послуги

 Банкiвськi метали Усього 

 

1 2 3 4 5 6 

 

1 Залишок за станом на 1 сiчня 2021 року  -     (203)  (516)  (719) 

 

2 (Збiльшення) резерву пiд знецiнення протягом перiоду  (4 877)  103   -     (4 

774) 

 

3 Списання безнадiйної заборгованостi  -     98   -     98  

 

4 Курсовi рiзницi по резервам  -     -     76   76  

 

5 Залишок за станом на 30 вересня 2021 року  (4 877)  (2)  (440)  (5 319) 

 

Стаття 2 Таблицi 10.2 та стаття 2 Таблицi 11.2 розкриває статтю "Чисте (збiльшення)/зменшення резервiв 

пiд знецiнення iнших фiнансових та нефiнансових активiв" Звiту про прибутки i збитки та iнший 

сукупний дохiд. Рiзниця сум, що наведенi за статтею "Чисте (збiльшення)/зменшення резервiв пiд 

знецiнення iнших фiнансових та iнших нефiнансових активiв" Звiту про прибутки i збитки та iнший 



сукупний дохiд, та даних рядка 2 Таблицi 10.2 та таблицi 11.2 складає суму погашення списаної у 

попереднi звiтнi перiоди за рахунок резерву безнадiйної заборгованостi та погашеної протягом дев'ять 

мiсяцiв 2021 року, що складає 2 тис.грн. 

 

 Таблиця 11.3. Аналiз змiни резерву пiд знецiнення iнших нефiнансових активiв за 2020 рiк 

 

(у тисячах гривень) 

 

Рядок Рух резервiв Дебiторська заборгованiсть з придбання активiв Передоплата за послуги

 Банкiвськi метали Усього 

 

1 2 3 4 5 6 

 

1 Залишок за станом на 1 сiчня 2020 року (538) (423) (336) (1 297) 

 

2 Зменшення резерву пiд знецiнення протягом року  38   209   -     247  

 

3 Списання безнадiйної заборгованостi  500   11   -     511  

 

4 Курсовi рiзницi по резервам  -     -     (180)  (180) 

 

5 Залишок за станом на 31 грудня 2020 року  -     (203)  (516)  (719) 

 

Таблиця 11.4. Аналiз кредитної якостi iнших нефiнансових активiв на 30.09.2021 та за дев'ять мiсяцiв, що 

закiнчилися на цю дату  

 

(у тисячах гривень) 

 

Дебiторська заборгованiсть без суттєвого компоненту фiнансування 

 

Ря-док Найменування статтi Дебiторська заборгованiсть з придбання активiв Передоплата за 

послуги  Банкiвськi метали  Дебiторська заборгованiсть за податками та обов'язковими 

платежами, крiм податку на прибуток Iншi активи Усього 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

1 Перша стадiя знецiнення:  809   15 607   1 258   199   2 613   20 486  

 

1.1 Без затримки платежу  809   15 597   1 258   199   2 613   20 476  

 

1.2 Iз затримкою платежу    вiд  31 до 60 днiв  -     10   -     -     -     10  

 

2 Третя стадiя знецiнення:  4 877   -     -     -     -     4 877  

 

2.1 Iз затримкою платежу  до 30 днiв  945   -     -     -     -     945  

 

2.2 Iз затримкою платежу    вiд  31 до 60 днiв  757   -     -     -     -     757  

 

2.3 Iз затримкою платежу    вiд  61 до 90 днiв  2 788   -     -     -     -     2 788  

 

2.4 Iз затримкою платежу     вiд  91 до 180 днiв  387   -     -     -     -     387  

 

3 Всього iнших активiв  5 686   15 607   1 258   199   2 613   25 363  

 

4 Резерв пiд знецiнення  iнших активiв  (4 877)  (2)  (440)  -     -    (5 319) 



 

5 Усього iнших активiв за мiнусом резервiв  809   15 605   818   199   2 613   20 

044  

 

Таблиця 11.5. Аналiз кредитної якостi iнших нефiнансових активiв на 31.12.2020 та за рiк, що закiнчився 

на цю дату  

 

(у тисячах гривень) 

 

Дебiторська заборгованiсть без суттєвого компоненту фiнансування 

 

Рядок Найменування статтi Передоплата за послуги  Банкiвськi метали  Дебiторська 

заборгованiсть за податками та обов'язковими платежами, крiм податку на прибуток Iншi активи

 Усього 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

1 Перша стадiя знецiнення: 14 236  3 097  193  2 807  20 333  

 

1.1 Без затримки платежу 14 234  3 097  193  2 807  20 331  

 

1.2 Iз затримкою платежу  вiд  31 до 60 днiв 2  -      -     -    2  

 

2 Третя стадiя знецiнення: 203  -      -     -    203  

 

2.1 Iз затримкою платежу  до 30 днiв   11  -      -     -    11  

 

2.2 Iз затримкою платежу  вiд  31 до 60 днiв   14  -      -     -    14  

 

2.3 Iз затримкою платежу  вiд  61 до 90 днiв 4  -      -     -    4  

 

2.4 Iз затримкою платежу  вiд  91 до 180 днiв 3  -      -     -    3  

 

2.5 Iз затримкою платежу бiльше нiж  270 день 171  -      -     -    171  

 

3 Всього iнших активiв 14 439  3 097  193  2 807  20 536  

 

4 Резерв пiд знецiнення  iнших активiв  (203)  (516)   -     -      (719) 

 

5 Усього  iнших активiв за мiнусом резервiв 14 236  2 581  193  2 807  19 817  

 

 

 

12. Форма "Звіт про фінансовий стан (Баланс)", стаття 2010, номер за порядком додаткової статті - 0. 

 

Примiтка 12. Кошти клiєнтiв 

 

Таблиця 12.1. Розподiл коштiв клiєнтiв 

 

(у тисячах гривень) 

 

Рядок  Найменування статтi  30.09.2021 31.12.2020 

 

1 2 3 4 

 



1  Державнi та громадськi органiзацiї:   11 889   12 211  

 

1.1  Поточнi рахунки   11 300   12 211  

 

1.2  Строковi кошти   589   -    

 

2  Iншi юридичнi особи   4 121 788   3 120 693  

 

2.1  Поточнi рахунки   2 898 146   2 483 600  

 

2.2  Строковi кошти   1 223 642   637 093  

 

3  Фiзичнi особи:   2 401 938   2 295 022  

 

3.1  Поточнi рахунки   1 802 721   1 674 700  

 

3.2  Строковi кошти   599 217   620 322  

 

4  Усього коштiв клiєнтiв   6 535 615   5 427 926  

 

Данi статтi 4 Примiтки 12.1  розкривають статтю "Кошти клiєнтiв" Звiту про фiнансовий стан.   

 

Банк вважає, що потенцiйний ризик концентрацiї може виникнути, коли принаймнi 10% вартостi 

депозитiв клiєнтiв (за виключенням субординованого боргу i кредитiв вiд мiжнародних фiнансових 

установ) залученi вiд обмеженої кiлькостi кредиторiв. Станом на 30.09.2021 i 31.12.2020 рокiв депозити 3 

i 4 клiєнтiв у Банку становили вiдповiдно 761 730 тис.грн. та 609 494 тис.грн., що дорiвнювало 11,66% та 

11,23% вiд суми коштiв клiєнтiв на звiтну дату. 

 

Таблиця 12.2. Розподiл коштiв клiєнтiв за видами економiчної дiяльностi 

 

(у тисячах гривень) 

 

Рядок Вид економiчної дiяльностi 30.09.2021 31.12.2020 

 

  сума % сума % 

 

1 2 3 4 5 6 

 

1 Державне управлiння  8  0,01% 10  0,01% 

 

2 Виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води  14 330  0,22% 13 686  0,25% 

 

3 Операцiї з нерухомим майном, оренда, iнжинiринг та надання послуг  310 172  4,75%

 248 590  4,58% 

 

4 Торгiвля, ремонт автомобiлiв, побутових виробiв та предметiв особистого вжитку  759 225 

 11,62% 692 098  12,75% 

 

5 Сiльське господарство, мисливство, лiсове господарство  34 909  0,53% 19 908  0,37% 

 

6 Фiзичнi особи  2 401 937  36,75% 2 295 022  42,28% 

 

7 Переробна промисловiсть  878 620  13,44% 675 982  12,45% 

 

8 Фiнансова i страхова дiяльнiсть   1 314 609  20,11% 850 295  15,67% 



 

9 Будiвництво  148 909  2,28% 133 468  2,46% 

 

10 Iнформацiя та телекомунiкацiя  454 987  6,96% 199 754  3,68% 

 

11 Iншi  217 909  3,33% 299 113  5,50% 

 

12 Усього коштiв клiєнтiв  6 535 615  100,00% 5 427 926 100,00% 

 

13. Форма "Звіт про фінансовий стан (Баланс)", стаття 2070, номер за порядком додаткової статті - 0. 

 

Примiтка 13. Резерви за зобов'язаннями  

 

Таблиця 13.1. Змiни резервiв за зобов'язаннями на 30.09.2021 року та за дев'ять мiсяцiв, що закiнчилися 

на цю дату. 

 

(у тисячах гривень) 

 

Рядок Рух резервiв Зобов'язання кредитного характеру Потенцiйнi зобов'язання щодо розгляду 

справ у судi Усього 

 

1 2 3 4 5 

 

1 Залишок за станом на початок перiоду  15 944   1 930   17 874  

2 (Зменшення) резерву пiд знецiнення протягом перiоду  (1 020)  626   (394) 

3 Курсовi рiзницi по резервам  (551)  -     (551) 

4 Залишок на 30 вересня 2021 року  14 373   2 556   16 929  

 

Данi статтi 4 Таблицi 13.1 розкривають статтю "Резерви за зобов'язаннями" Звiту про фiнансовий стан. 

 

Станом на 30 вересня 2021 року в адмiнiстративних судах та судах загальної юрисдикцiї мають мiсце 

наступнi спори, за якими АТ "ПРАВЕКС БАНК" може мати в майбутньому наступнi зобов'язання: 

 

- за трудовими договорами в сумi 1 891 тис. грн.; 

 

- за податковими зобов'язаннями 665 тис. грн. 

 

За результатами 2017 року у Банка виникла суперечка з державними органами на суму 196 тис. грн. З 

урахуванням оцiнок Банку щодо перспективи вирiшення суперечки, резерви пiд цi ризики на 01 жовтня 

2021 року у фiнансовiй звiтностi не створювалися.   

 

Таблиця 13.2. Змiни резервiв за зобов'язаннями на 31.12.2020 року та за рiк, що закiнчився на цю дату  

 

(у тисячах гривень) 

 

Рядок Рух резервiв Зобов'язання кредитного характеру Потенцiйнi зобов'язання щодо розгляду 

справ у судi Усього 

 

1 2 3 4 5 

 

1 Залишок за станом на  початок перiоду  3 335  8 175   11 510  

 

2 Збiльшення/(зменшення) резерву пiд знецiнення протягом року  10 801   (6 121)

  4 680  

3 Погашення заборгованостi  -     (124)  (124) 



4 Курсовi рiзницi по резервам  1 808  -     1 808  

5 Залишок на 31 грудня 2020 року  15 944  1 930   17 874  

 

Данi статтi 5 Таблицi 13.2 розкривають статтю "Резерви за зобов'язаннями" Звiту про фiнансовий стан.  

 

Станом на 31 грудня 2020 року в адмiнiстративних судах та судах загальної юрисдикцiї мають мiсце 

наступнi спори, за якими АТ "ПРАВЕКС БАНК" може мати в майбутньому наступнi зобов'язання: 

- за трудовими договорами в сумi 1 265 тис. грн.; 

- за податковими зобов'язаннями 665 тис. грн. 

14. Форма "Звіт про фінансовий стан (Баланс)", стаття 2080, номер за порядком додаткової статті - 0. 

 

Примiтка 14. Iншi фiнансовi зобов'язання 

 

Таблиця 14.1. Iншi фiнансовi зобов'язання на 30.09.2021 року 

(у тисячах гривень) 

 

Рядок  Найменування статтi  30.09.2021 31.12.2020 

 

1  2  3 4 

1 Залишки за iнвестицiйним рахунком акцiонера Iнтеза Санпаоло С.п.А.   4 071   4 357  

2 Кредиторська заборгованiсть за операцiями з клiєнтами банку  14 708   58 713  

3 Кредиторська заборгованiсть за дебетовими та кредитовими картками     14 226   11 

527  

 

4 Розрахунки за операцiями купiвлi-продажу валюти та кошти в розрахунках  2 546   9  

 

5 Забезпечення (резерв) пiд iншi виплати, пов'язанi з оплатою працi працiвникам  7 456   12 

663  

 

6 Оренднi зобов'язання  49 083   50 136  

7 Iнша заборгованiсть   4 627   2 185  

8 Усього iншi  фiнансовi зобов'язання  96 717   139 590  

 

Данi статтi 8 Таблицi 14.1 розкривають статтю "Iншi фiнансовi зобов'язання" Звiту про фiнансовий стан.  

 

Таблиця 14.2. Оренднi зобов'язання за строками погашення на 30.09.2021 року 

(у тисячах гривень) 

 

Рядок Найменування статтi менше нiж 12 мiсяцiв бiльше нiж 12 мiсяцiв Усього 

 

1 2 3 4 5 

 

1 Оренднi зобов'язання: 29 833 19 249 49 082 

1.1 Будiвлi i споруди 29 833 19 249 49 082 

 

Таблиця 14.3. Оренднi зобов'язання за строками погашення за 2020 рiк 

(у тисячах гривень) 

 

Рядок  Найменування статтi  менше нiж 12 мiсяцiв бiльше нiж 12 мiсяцiв Усього 

 

1  2  3 4 5 

 

1  Оренднi зобов'язання: 27 050 23 086 50 136 

1 1 Будiвлi i споруди 27 050 23 086 50 136 

 



 

 

15. Форма "Звіт про фінансовий стан (Баланс)", стаття 2090, номер за порядком додаткової статті - 0. 

 

Примiтка 15. Iншi нефiнансовi зобов'язання 

(у тисячах гривень) 

 

Рядок Найменування статтi  30.09.2021 31.12.2020 

 

1  2  3 4 

 

1  Кредиторська заборгованiсть за податками та зборами, крiм податку на прибуток   11 309 

 10 321  

2  Кредиторська заборгованiсть за розрахунками з працiвниками банку   14 529  7 426  

3  Кредиторська заборгованiсть з придбання активiв   2 311  697  

4  Доходи майбутнiх перiодiв   9 929  8 932  

5 Кредиторська заборгованiсть за послуги по забезпеченню спецiалiстами  18 327  14 849  

6 Кредиторська заборгованiсть по оплатi послуг технiчної пiдтримки та сервiсного обслуговування 

програмного забезпечення  1 191  40  

7 Кредиторська заборгованiсть за наданi послуги та охорону банку   5 299  6 588  

8 Кредиторська заборгованiсть за послуги направленi  на погашення проблемної заборгованостi

  145  84  

9 Розрахунки з платiжними системами i УПЦ  7 359  5 833  

10 Iнша заборгованiсть  172  23  

11 Усього iншi нефiнансовi зобов'язання  70 571  54 793  

 

Данi статтi 11 Примiтки 15 розкривають статтю "Iншi нефiнансовi зобов'язання" Звiту про фiнансовий 

стан.  

 

16. Форма "Звіт про фінансовий стан (Баланс)", стаття 3000, номер за порядком додаткової статті - 0. 

 

Примiтка 16. Статутний капiтал 

 

(у тисячах гривень) 

 

Рядок  Найменування статтi  Кiлькiсть акцiй в обiгу (тис. шт.)  Простi акцiї  Емiсiйнi рiзницi 

 Привiлейованi акцiї  Усього  

 

1 2  3  4  5  6  7 

1 Залишок на 1 сiчня 2020 року 1 688 085 1 047 856 4 600 754 870 5 649 480 

2 Внески за акцiями нового випуску  - - - - - 

3 Залишок на кiнець дня 31 грудня 2020 року (залишок на 1 сiчня 2021 року)  1 688 085 1 047 

856 4 600 754 870 5 649 480 

4 Внески за акцiями нового випуску  -      -      -      -      -      

5 Залишок на кiнець дня 30 вересня 2021 року  1 688 085 1 047 856 4 600 754 870

 5 649 480 

 

Станом на 30 вересня 2021 та 31 грудня 2020 рокiв кiлькiсть привiлейованих акцiй у загальнiй кiлькостi 

акцiй в обiгу складає 1 500 тис. шт.  

 

Станом на 30 вересня 2021 та 31 грудня 2020 рокiв номiнальна вартiсть однiєї акцiї - 0,58 грн. 

 

Акцiонери Банку, власники привiлейованих акцiй, мають право:  

 

" брати участь у розподiлi прибутку Банку та одержувати частку (дивiденди) прибутку вiд 



дiяльностi Банку в розмiрi, вказаному на привiлейованих акцiях, незалежно вiд розмiру чистого 

прибутку, отриманого Банком у вiдповiдному роцi;  

 

" привiлеї (згiдно умов випуску привiлейованих акцiй): виплата дивiдендiв власникам iменних 

привiлейованих акцiй проводиться у розмiрi 18% рiчних незалежно вiд розмiру отриманого Банком 

прибутку у вiдповiдному роцi. 

 

Згiдно iз законодавством України резерви, якi можуть розподiлятися, обмежуються залишком 

накопичених резервiв згiдно iз законодавчими та регулятивними вимогами.  

 

17. Форма "Звіт про фінансовий стан (Баланс)", стаття 3050, номер за порядком додаткової статті - 0. 

Примiтка 17. Резерви переоцiнки (компоненти iншого сукупного доходу) 

 

Таблиця 17.1. Резерви переоцiнки цiнних паперiв  

(у тисячах гривень) 

 

Рядок  Найменування статтi  30.09.2021 31.12.2020 

 

1 2 3 4 

 

1 Залишок на 1 сiчня  (2 753) 3 867 

2 Змiни результату переоцiнки  цiнних паперiв у портфелi банку, що визначаються за 

справедливою вартiстю з переоцiнкою в iншому сукупному доходi :  3 954  (7 469) 

2.1 змiни переоцiнки до справедливої вартостi  15 856  53 430  

2.2 зменшення корисностi  (11 902) (60 899) 

3 Податок на прибуток, пов'язаний iз змiною 

резерву iнвестицiй в цiннi папери  (216) 849 

4 Усього резервiв переоцiнки за вирахуванням податку на прибуток  985  (2 753) 

Таблиця 17.2. Рух резервiв переоцiнки основних засобiв 

(у тисячах гривень) 

 

Рядок  Найменування статтi  30.09.2021 31.12.2020 

 

1 2 3 4 

 

1 Залишок на 1 сiчня  213 575   206 809  

2 Переоцiнка основних засобiв   (5 362)  12 857  

2.1 змiни переоцiнки до справедливої вартостi  -     19 941  

2.2 реалiзований результат переоцiнки, вiднесений на нерозподiлений прибуток  (5 362)  (7 

084) 

3 Податок на прибуток, пов'язаний з переоцiнкою основних засобiв   532   (6 091) 

4 Усього резервiв переоцiнки  за вирахуванням податку на прибуток 208 745 213 575 

 

Таблиця 17.3. Результати коригування вартостi фiнансових iнструментiв за операцiями з акцiонерами 

(у тисячах гривень) 

 

Рядок  Найменування статтi  30.09.2021 31.12.2020 

1 2 3 4 

 

1  Залишок на 1 сiчня  94  72 

2 Результати коригування вартостi фiнансових iнструментiв  за операцiями з акцiонерами  (112)

 27 

2.1 прибуток,  визнаний пiд час первiсного визнання фiнансового iнструменту за операцiями з 

акцiонерами банку  56  276 

 



2.2 (збиток), визнаний пiд час первiсного визнання та вiднесений до нерозподiленого збитку при 

вибуттi фiнансового iнструменту за операцiями з акцiонерами  -    (37) 

2.3 (збиток), визнаний пiд час первiсного визнання та вiднесений до нерозподiленого збитку при 

вибуттi фiнансового iнструменту за операцiями з акцiонерами  (168) (212) 

3 Податок на прибуток, пов'язаний зi змiною результатiв коригування вартостi фiнансових 

iнструментiв  за операцiями з 

акцiонерами  21  (5) 

4 Усього результатiв коригувань вартостi фiнансових iнструментiв за вирахуванням податку на 

прибуток  3   94  

 

8. Форма "Звіт про фінансовий стан (Баланс)", стаття 1000, номер за порядком додаткової статті - 0. 

 

Примiтка 18. Аналiз активiв та зобов'язань за строками їх погашення 

(у тисячах гривень) 

 

Рядок Найменування статтi Примiтки 30 вересня 2021 року 31 грудня 2020 року 

 

менше нiж 12 мiсяцiв бiльше нiж 12 мiсяцiв усього менше нiж 12 мiсяцiв бiльше нiж 12 мiсяцiв усього 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

АКТИВИ 

 

1 Грошовi кошти та їх еквiваленти  6 1 411 932   -    1 411 932  1 005 572 

 -    1 005 572  

 

2 Кредити та заборгованiсть банкiв 7 186 031   -    186 031  282 849 

 -    282 849  

 

3 Кредити та заборгованiсть клiєнтiв  8 1 957 509  1 746 787  3 704 296  1 836 

421  1 261 894  3 098 315  

 

4 Iнвестицiї в цiннi папери   2 572 266   -    2 572 266  2 794 875  -   

 2 794 875  

 

5 Iнвестицiйна нерухомiсть  9  -    15 416  15 416  -    32 872  32 872  

 

6 Дебiторська заборгованiсть щодо поточного податку на прибуток   29   -    29 

 542  -    542  

 

7 Основнi засоби та нематерiальнi активи    -    334 800  334 800  -   

 371 211  371 211  

 

8 Активи з права користування  23 964  21 597  45 561  22 823  23 549  46 372  

 

9 Iншi  фiнансовi активи  10 22 992   -    22 992  12 918  -    12 918  

 

10 Iншi нефiнансовi активи 11 20 044   -    20 044  19 817  -    19 817  

 

11  Усього активiв    6 194 767  2 118 600  8 313 367  5 975 817  1 689 

526  7 665 343  

 

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 

 

12 Кошти банкiв    -     -     -    300 214  -    300 214  



 

13 Кошти клiєнтiв  12 6 526 343 9272 6 535 615 5 380 299  47 627  5 427 

926  

 

14 Борговi цiннi папери, емiтованi банком    1 -    1 1  -    1  

 

15 Вiдстроченi податковi зобов'язання   4 910  -    4 910  5 247   -     5 247  

 

16 Резерви за зобов'язаннями  13 5 489 11 440 16 929 11 549  6 325  17 874  

 

17 Iншi фiнансовi зобов'язання  14 76 468 20 249 96 717 116 371  23 219  139 590  

 

18 Iншi нефiнансовi зобов'язання  15 70 571  -    70 571 54 793  -    54 793  

 

19  Усього зобов'язань    6 683 782 40 961 6 724 743 5 868 474  77 171  5 945 

645  

 

 

 

19. Форма "Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати)", стаття 

1000, номер за порядком додаткової статті - 0. 

 

Примiтка 19. Процентнi доходи та витрати 

 

(у тисячах гривень) 

 

Рядок Найменування статтi за III квартал 2021 30.09.2021 за III квартал 2020 30.09.2020 

 

1  2  3 4 5 6 

 

Процентнi доходи 

 

1 Процентнi доходи за кредитами та заборгованiстю банкiв, що визнаються за амортизованою 

вартiстю  208   269  140 2 141 

 

2 Процентнi доходи за кредитами та заборгованiстю клiєнтiв, що визнаються за амортизованою 

вартiстю   89 454   234 633  56 735 160 765 

 

3 Процентнi доходи за iнвестицiями в цiннi папери, що визнаються за амортизованою собiвартiстю 

  18 325   53 267  17 087 86 517 

 

4 Процентнi доходи за iнвестицiями в цiннi папери, що визнаються за справедливою вартiстю через 

iнший сукупний дохiд  37 201   101 540  33 972 92 166 

 

5  Усього процентних доходiв    145 188   389 709  107 934 341 589 

 

Процентнi витрати  

 

6 Процентнi витрати за строковими коштами юридичних осiб, що облiковуються за амортизованою 

собiвартiстю                        (7 172)                  (17 278) (5 032) (23 631) 

 

7 Процентнi витрати за строковими коштами фiзичних осiб, що облiковуються за амортизованою 

собiвартiстю                         (3 693)                  (12 167) (5 970) (16 405) 

 

8 Процентнi витрати за кредитами овернайт, що отриманi вiд iнших банкiв, що облiковуються за 



амортизованою собiвартiстю    -     -    (6) (24) 

 

9 Процентнi витрати за iншими кредитами, що отриманi вiд Нацiонального банку України шляхом 

рефiнансування  -     (986)  -     -    

 

10 Процентнi витрати за поточними рахунками, що облiковуються за амортизованою собiвартiстю  

  (33 614)  (86 888) (22 102) (49 028) 

 

11 Процентнi витрати за орендним зобов'язанням орендаря   (1 777)  (5 445) (1 

908) (4 002) 

 

12 Усього процентних витрат    (46 256)  (122 764) (36 919) (82 082) 

 

13 Чистий процентний дохiд   98 932   266 945  72 908 151 572 

 

Данi статтi 13 Примiтки 19 розкривають статтю "Чистий процентний дохiд" Звiту про прибутки i збитки 

та iнший сукупний дохiд. 

20. Форма "Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати)", стаття 

1040, номер за порядком додаткової статті - 0.Форма "Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний 

дохід (Звіт про фінансові результати)", стаття 1045, номер за порядком додаткової статті - 0. 

 

Примiтка 20. Комiсiйнi доходи та витрати 

 

(у тисячах гривень) 

 

Рядок Найменування статтi за III квартал 2021 30.09.2021 за III квартал 2020 30.09.2020 

1 2 3 4 5 6 

КОМIСIЙНI ДОХОДИ: 

 

1  Розрахунково-касовi операцiї   30 709   83 506  26 404 73 366 

2  Комiсiя банку за надання у майновий найм iндивiдуальних сейфiв   3 845   10 674  2 978

 8 567 

3  Комiсiйнi доходи за консультацiйнi послуги   -     -    1 2 

4  За послуги страхового агента   514   1 452  416 1 984 

5  Комiсiя за сплату чекiв TaxFree   208   353  156 557 

6  Операцiї з цiнними паперами   135   583  110 312 

7  Дохiд за мiжбанкiвськими розрахунками по операцiях з пластиковими картками   7 354   20 

278  6 382 18 055 

8  Гарантiї наданi   2 257   5 866  1 756 5 737 

9  Iншi   5   23  3 13 

10  Усього комiсiйних доходiв   45 027   122 735  38 206 108 593 

 

КОМIСIЙНI ВИТРАТИ: 

 

11  Розрахунково-касовi операцiї   (13 039)  (35 172) (10 836) (29 048) 

12  Комiсiйнi витрати за виконанi послуги та iншi   (11)  (44) (12) (33) 

13  Витрати за гарантiями    (129)  (306) (113) (670) 

14  Витрати за послуги  що надаються платiжними системами та по операцiях з пластиковими 

картками   (3 336)  (8 840) (2 927) (7 833) 

15  Усього комiсiйних витрат   (16 515)  (44 362) (13 888) (37 584) 

16  Чистий комiсiйний дохiд   28 512   78 373  24 318 71 009 

 

Данi статтi 10 та статтi 15 Примiтки 20 розкривають статтi "Комiсiйнi доходи" та "Комiсiйнi витрати" 

Звiту про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд  

 



 

 

21. Форма "Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати)", стаття 

1170, номер за порядком додаткової статті - 0. 

 

Примiтка 21. Iншi операцiйнi доходи 

(у тисячах гривень) 

 

Рядок Найменування статтi за III квартал 2021 30.09.2021 за III квартал 2020 30.09.2020 

1 2 3 4 5 6 

 

1 Дохiд вiд операцiйного лiзингу  15   46  16 57 

2 Отриманi штрафи i пенi  91   413  109 347 

3 Незапитанi кошти на рахунках по закiнченню строку позовної давностi  1 359   3 116  900

 18 672 

4 Нестача вiднесена на винних осiб  -     -    16 290 

5 Результат  вiд продажу iнвестицiйної нерухомостi   708   1 692  6 20 

6 Результат вiд вибуття  основних засобiв  247   2 542  2 415 6 102 

7 Доходи вiд повернення авансового внеску на виконавче провадження, судового збору та iнших 

супроводжуючих витрат  186   737  286 1 004 

8 Дохiд вiд надання знижки на перiод карантину за оренду примiщення  203   725  429

 1 653 

9 Результат вiд модифiкацiї фiнансових активiв  444   830  - - 

10 Iншi     508   512  22 124 

11 Усього операцiйних доходiв   3 761   10 613  4 199 28 269 

 

Данi статтi 11 Примiтки 21 розкривають статтю "Iншi операцiйнi доходи" Звiту про прибутки i збитки та 

iнший сукупний дохiд.  

 

22. Форма "Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати)", стаття 

1180, номер за порядком додаткової статті - 0. 

 

Примiтка 22. Iншi адмiнiстративнi та операцiйнi витрати 

(у тисячах гривень) 

 

Рядок Найменування статтi за III квартал 2021 30.09.2021 за III квартал 2020 30.09.2020 

1 2 3 4 5 6 

 

1 Витрати на вiдрядження 237 348 72 412 

2 Витрати по наданню послуг по забезпеченню спецiалiстами 10 635 23 623 9 167 19 328 

3 Витрати на утримання основних засобiв та нематерiальних активiв, телекомунiкацiйнi, iншi 

експлуатацiйнi послуги 45 308 135 090 39 948 121 551 

4 Витрати на оперативний лiзинг (оренду) 464 1 617 526 1 897 

5 Витрати на iнкасацiю та перевезення цiнностей 311 926 73 361 

6 Витрати на послуги наданi платiжними системами по платiжних картках 3 193 8 299 1 991

 5 558 

7 Витрати на юридичнi послуги щодо супроводження судових справ та виплати колекторським 

компанiям 1 460 3 519 1 445 3 279 

8 Професiйнi послуги 4 481 13 643 5 017 17 901 

9 Витрати на маркетинг та рекламу 1 626 4 397 1 633 2 938 

10 Витрати на охорону 1 266 3 657 1 467 4 134 

11 Сплата iнших податкiв та обов'язкових платежiв, крiм податку на прибуток 8 339 24 628 7 112

 19 560 

12 Витрати вiд модифiкацiї фiнансових активiв - - 697 1 003 

 



13 Iншi 106 806 47 564 

14 Усього iнших адмiнiстративних та операцiйних витрат 77 426 220 553 69 195 198 486 

 

Данi статтi 14 Примiтки 22 розкривають статтю "Iншi адмiнiстративнi та операцiйнi витрати" Звiту про 

прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд. 

 

За статтею 4 "Витрати на оперативний лiзинг (оренду)" за дев'ять мiсяцiв 2021 та дев'ять мiсяцiв 2020 

рокiв зазначено суми витрат на оперативний лiзигнг за об'єктами, що не вiдповiдають критерiям 

визнання активiв з права користування МСФЗ 16 "Оренда" у зв'язку iз короткоcтроковим термiном 

оренди та/або незначною вартiстю об'єкту. 

 

 

23. Форма "Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати)", стаття 

4310, номер за порядком додаткової статті - 0.Форма "Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний 

дохід (Звіт про фінансові результати)", стаття 4320, номер за порядком додаткової статті - 0. 

 

Примiтка 23. (Збиток)/прибуток на одну просту та привiлейовану акцiю 

(у тисячах гривень) 

 

Рядок Найменування статтi 30.09.2021 30.09.2020 31.12.2020 

1 2 3 4 4 

 

1 Збиток  що належить власникам простих акцiй банку (135 421) (125 541)  (182 

803) 

2 Прибуток  що належить власникам привiлейованих акцiй банку 157  157 157  

3 Збиток за перiод (135 421) (125 541) (182 803) 

4 Середньорiчна кiлькiсть простих акцiй в обiгу (тис. шт.) 1 686 586  1 686 586 1 686 

586  

5 Середньорiчна кiлькiсть привiлейованих акцiй в обiгу (тис. шт.) 1 500  1 500 1 500  

6 Чистий та скоригований (збиток) на одну просту акцiю (в гривнях)  (0,08) (0,07)  (0,11) 

7 Чистий та скоригований прибуток на одну привiлейовану акцiю (в гривнях) 0,10 0,10 0,10 

 

24. Форма "Звіт про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал)", стаття 2370, номер за 

порядком додаткової статті - 0. 

 

Примiтка 24. Дивiденди 

(у тисячах гривень) 

 

Рядок Найменування статтi  30.09.2021 31.12.2020 

  за простими акцiями за привiлей-ованими акцiями за простими акцiями за 

привiлей-ованими акцiями 

1 2 3 4 5 6 

 

1 Залишок за станом на 1 сiчня  - - - - 

2 Дивiденди, за якими прийнято рiшення щодо виплати протягом перiоду - 157 -

 157 

3 Збiльшення резервного фонду за рахунок дивiдендiв - (157) - (157) 

4 Залишок за станом на кiнець перiоду - - - - 

 

У вiдповiдностi до рiшення акцiонера вiд 22.04.2021 №1/2021 була розрахована сума, що пiдлягає сплатi 

у якостi дивiдендiв по привiлейованим акцiям за 2020 рiк та направлена на формування Резервного 

Фонду АT "ПРАВЕКС БАНК". 

 

 

 



25. Форма "Звіт банку про рух грошових коштів за прямим методом", стаття 1015, номер за порядком 

додаткової статті - 0. 

 

Примiтка 25. Потенцiйнi зобов'язання банку 

Зобов'язання за капiтальними iнвестицiями  

Станом на 30.09.2021 у вiдповiдностi до укладених угод АТ "ПРАВЕКС БАНК" мав зобов'язання, 

пов'язанi з придбанням основних засобiв та нематерiальних активiв, на суму  

13 361 тис. грн. (31 грудня 2020: 7 132 тис. грн.). 

 

Таблиця 25.1. Структура зобов'язань з кредитування 

(у тисячах гривень) 

 

Рядок Найменування статтi За станом на 30.09.2021  За станом на 31.12.2020 

 

1 2 3 4 

 

1 Невикористанi кредитнi лiнiї  2 786 333  2 080 498  

2 Експортнi акредитиви  426 914  331 157  

3 Гарантiї виданi  9 589  1 777  

4 Резерв за зобов'язаннями,  що пов'язанi з кредитуванням  (14 373) (15 944) 

5 Усього зобов'язань,  що пов'язанi з кредитуванням за мiнусом резерву  3 208 463  2 397 

488  

 

Банк має невиконанi зобов'язання з надання кредитiв. Цi зобов'язання представленi затвердженими 

кредитами та лiмiтами за кредитними картками на умовах овердрафту та кредитними лiнiями. Загальна 

сума невиконаних зобов'язань з надання кредитiв не обов'язково вiдображає майбутнi потреби у коштах  

оскiльки такi зобов'язання можуть втратити силу чи бути скасованi без затребування вiдповiдних коштiв. 

 

Таблиця 25.2. Зобов'язання з кредитування у розрiзi валют (з урахуванням резервiв) 

 

(у тисячах гривень) 

 

Рядок Найменування статтi За станом на 30.09.2021 За станом на 31.12.2020  

 

1 2 3 4 

 

1 Гривня 849 170 860 297 

 

2 Євро 2 359 293 1 537 191 

 

3 Усього 3 208 463 2 397 488 

 

26. Форма "Звіт про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал)", стаття 1000, номер за 

порядком додаткової статті - 0. 

 

Примiтка 26. Управлiння капiталом 

Акцiонери Банку достатню увагу придiляють збiльшенню капiталу, а саме, збiльшенню статутного 

капiталу як основної складової ланки капiталу.  

 

Капiтал Банку формується з метою:  

 

- високорентабельного використання власних коштiв;  

- покриття усiх можливих видiв ризикiв, якi приймає на себе Банк;  

- оптимiзацiї структури активiв i пасивiв за строками залучення i розмiщення коштiв. 

 



Станом за 30 вересня 2021 року вiдповiдно до вимог Нацiонального банку України (далi - НБУ) банки 

повиннi утримувати норматив достатностi регулятивного капiталу на рiвнi не нижче 10% та норматив 

достатностi основного капiталу на рiвнi не нижче 7% по вiдношенню до активiв, зважених з урахуванням 

ризику, розрахованi вiдповiдно до постанов НБУ. 

 

Станом за 30 вересня 2021 року та 31 грудня 2020 року Банк дотримувався нормативу достатностi 

регулятивного капiталу (Н2) з показником 28.93% (31 грудня 2020 року: 35.65%) та нормативу 

достатностi основного капiталу (Н3) з показником 27.58 % (31 грудня 2020 року: 34.11%). 

 

Таблиця 26.1. Структура регулятивного капiталу, розрахованого у вiдповiдностi до вимог НБУ 

  (у тисячах гривень) 

 

Рядок Найменування статтi 30.09.2021 31.12.2020 

 

1 2 3 4 

 

1 Основний капiтал 1 169 648 1 294 961  

2 Статутний капiтал 979 090 979 090  

3 Емiсiйнi рiзницi 4 600 449 4 600 449  

4 Загальнi резерви згiдно законодавства України 1 332 1 332  

5 Нематерiальнi активи (511 118) (490 098) 

6 Амортизацiя нематерiальних активiв 414 206 384 057  

7 Капiталовкладення в нематерiальнi активи (15 326) (26 189) 

8 Непокритi збитки минулих рокiв (4 066 559) (3 889 287) 

9 Результат поточного року (збиток) (228 572) (264 393) 

10 Cума балансової вартостi непрофiльних активiв, на яку зменшується основний капiтал (3 

854) - 

11 Додатковий капiтал 57 304 58 521  

12 Результат переоцiнки основних засобiв 57 304 58 521  

13 Вiдвернення  (3) (3) 

14 Балансова вартiсть цiнних паперiв, що не перебувають в обiгу на фондових бiржах, та якi 

облiковуються за справедливою вартiстю  (3) (3) 

15 Усього регулятивного капiталу  1 226 949 1 353 479  

 

27. Форма "Звіт банку про рух грошових коштів за прямим методом", стаття 1000, номер за порядком 

додаткової статті - 0. 

 

Примiтка 27. Операцiї з пов'язаними сторонами 

 

Методи оцiнки активiв та зобов'язань, що використовуються при визнаннi операцiй з пов'язаними 

сторонами, не вiдрiзняються вiд загальноприйнятих. 

 

Угоди, що здiйснюються з пов'язаними з Банком особами, не передбачають бiльш сприятливi умови, нiж 

угоди, укладенi з iншими особами. 

 

Операцiї, що здiйснювалися Банком з пов'язаними особами протягом дев'яти мiсяцiв, що завершилися 

30.09.2021 року, не мали суттєвого впливу на фiнансовi результати Банку. 

 

Таблиця 27.1. Залишки за операцiями з пов'язаними сторонами за станом на 30 вересня 2021 року 

(у тисячах гривень) 

 

Рядок Найменування статтi Гривня Вiдсоткова ставка Строк до погашення Долар США

 Вiдсоткова ставка Строк до погашення Євро Вiдсоткова ставка Строк до погашення

 В iншiй валютi Вiдсоткова ставка Строк до погашення 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 

  Найбiльшi учасники (акцiонери) банку 

 

1 Грошовi кошти та їх еквiваленти -    -    -    -    -    -    740 987 -   

 до запитання 3 356 -    до запитання 

2 Резерви за коштами, розмiщеними на кореспондентських рахунках в iнших банках -    -   

 -    -    -    -     22  -    до запитання -    -    -    

3 Кредити та заборгованiсть банкiв  -     -    -     186 036  0.16%  вiд 2 

до 31  дня -  -    -  -     -     -    

4 Резерв пiд знецiнення кредитiв та заборгованостi банкiв -     -     -     6   -   

 вiд 2 до 31  дня -  -    -  -     -     -    

5 Iншi фiнансовi активи 1 028 -    вiд 2 до 31  дня -    -    -    -    -   

 -    -    -    -    

6 Iншi  нефiнансовi активи  169 -    до запитання -    -    -    -    -   

 -    -    -    -    

7 Iншi  фiнансовi зобов'язання 3 171  -    до запитання - до 92 дня -    -    -   

 904 -    до запитання -    -    -    

8 Iншi  нефiнансовi зобов'язання -    -    -    -    -    -    18 327 -   

 до запитання -    -    -    

 Провiдний управлiнський персонал 

9 Кредити та заборгованiсть клiєнтiв 207 12% вiд 2 днiв - понад 5 рокiв -    -   

 -    -    -    -  -    -    -    -    

10 Резерви пiд заборгованiсть за кредитами  2 -    понад 5 рокiв -    -  -    -   

 -    -  -    -    -    -    -    

11 Кошти клiєнтiв  1 766   0 - 8%  до запитання - до 365 днiв  1 645  0 - 0.01%

 до запитання  697  0 - 0.01% до запитання 88  -    до запитання  

12 Iншi фiнансовi зобов'язання  3 271  -    до запитання - до 2 рокiв -    -    -   

 -    -    -    -    -    -    

13 Iншi нефiнансовi зобов'язання  1 697  -    до запитання - до 275 днiв -    -   -   

 -    -    -    -    -    -    

  Iншi пов'язанi особи 

14 Грошовi кошти та їх еквiваленти -    -    -    -    -    -    -    -   

 -    7 237 -    до запитання 

15 Iншi нефiнансовi зобов'язання -    -    -    -    -    -    535 -    до 

запитання -    -    -    

  

Пов'язаними сторонами є спiльно контрольованi суб'єкти господарювання, члени Спостережної ради, 

основний управлiнський персонал та їх найближчi родичi, а також компанiї, в яких акцiонери, основний 

управлiнський персонал або їх близькi родичi здiйснюють контроль або значний вплив. 

 

Таблиця 27.2. Доходи та витрати за операцiями з пов'язаними сторонами на 30.09.2021 та за дев'ять 

мiсяцiв, що закiнчилися на цю дату 

(у тисячах гривень) 

 

Рядок Найменування статтi Найбiльшi учасники (акцiонери) банку Провiдний управлiнський 

персонал Iншi пов'язанi особи 

 

1 2 3 4 5 

 

1 Процентнi доходи  67   20 026   -    

2 Процентнi витрати  -     (3)  -    

3 Чисте (збiльшення) резервiв пiд знецiнення кредитiв та заборгованостi клiєнтiв  коштiв в iнших 

банках  (7)  (1)  -    

 



4 Чистий прибуток  вiд операцiй iз iноземною валютою  18 437   -     -    

5 Чистий прибуток/(збиток) вiд переоцiнки iноземної валюти  (91 784)  364   (64) 

6 Комiсiйнi доходи  193   30   -    

7 Комiсiйнi витрати  (1 361)  -     (10) 

8 Витрати на виплати працiвникам  -     (20 004)  -    

9 Iншi адмiнiстративнi та операцiйнi витрати  (23 073)  (5 753)  (580) 

 

Таблиця 27.3. Кредити, що наданi пов'язаним сторонам та погашенi пов'язаними сторонами протягом 

дев'яти мiсяцiв 2021 року 

(у тисячах гривень) 

 

Рядок Найменування статтi Найбiльшi учасники (акцiонери) банку Провiдний управлiнський 

персонал 

 

1 2 3 4 

 

1 Сума кредитiв  наданих пов'язаним сторонам   (2 919 867)  (21) 

2 Сума кредитiв  погашених пов'язаними сторонами  3 010 740   -    

 

Таблиця 27.4. Iншi права та зобов'язання за операцiями з пов'язаними сторонами на 30.09.2021 року 

(у тисячах гривень) 

 

Рядок Найменування статтi Найбiльшi учасники (акцiонери) банку 

1 2 3 

 

1 Гарантiї отриманi  6 196 

2 Зобов'язання щодо вiдправлення валюти за своп-контрактами 132 760 

 

Таблиця 27.5. Залишки за операцiями з пов'язаними сторонами за станом на 31 грудня 2020 року 

(у тисячах гривень) 

 

Рядок Найменування статтi Гривня Вiдсоткова ставка Строк до погашення Долар США

 Вiдсоткова ставка Строк до погашення Євро Вiдсоткова ставка Строк до погашення

 В iншiй валютi Вiдсоткова ставка Строк до погашення 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 

  Найбiльшi учасники (акцiонери) банку 

 

1 Грошовi кошти та їх еквiваленти -    -    -    -    -    -    106 875 -   

 до запитання 2 625  -    до запитання 

2 Резерви за коштами  розмiщеними на кореспондентських рахунках в iнших банках -    -   

 -    -    -    -    6  -    до запитання  -  -     -  

3 Кредити та заборгованiсть банкiв -    -    -  282 864  1 9-2 5%  вiд 2 

до 31  дня -    -    - -    -    -    

4 Резерв пiд знецiнення кредитiв та заборгованостi банкiв - -    -    15  -   

 вiд 2 до 31  дня -    -    - -    -    -    

5 Iншi  фiнансовi активи 20  -    вiд 2 до 31  дня -    -    - -   

 -    - -    -    -    

6 Iншi  фiнансовi зобов'язання 3 344  -    до запитання                    -                   

-    -    1 014 -    до запитання -    -    -    

7 Iншi  нефiнансовi зобов'язання -    -                      -                       -   

                -    -    14 876 -    до запитання -    -    -    

  Провiдний управлiнський персонал 

8 Кредити та заборгованiсть клiєнтiв 208 12% вiд 2 днiв - понад 5 рокiв  -     -   

  -     -     -     -     -     -     -    



 

9 Резерви пiд заборгованiсть за кредитами  1  -    понад 5 рокiв  -     -     -   

  -     -     -     -     -     -    

10 Кошти клiєнтiв  627   0 - 9%  до запитання - до 183 днiв  2 271  0.01% до 

запитання - до 31 дня  3 515  0.01% до запитання - до 31 дня  80   -    до запитання 

11 Iншi фiнансовi зобов'язання  5 890   -    до запитання - до 2 рокiв  -     -     -   

  -     -     -     -     -     -    

12 Iншi нефiнансовi зобов'язання  5 540   -    до запитання - до 31 дня  -      -   

  -     -     -     -     -     -    

  Iншi пов'язанi особи 

13 Грошовi кошти та їх еквiваленти  -     -     -     -     -     -     -     -   

  -     2 143   -    до запитання 

 

14 Iншi нефiнансовi зобов'язання  -     -     -     -     -     -    111  -    до 

запитання  -     -     -    

 

Таблиця 27.6. Доходи та витрати за операцiями з пов'язаними сторонами  на  30.09.2020 року та за 

дев'ять мiсяцiв, що закiнчилися на цю дату 

у тисячах гривень 

 

Рядок Найменування статтi Найбiльшi учасники (акцiонери) банку Провiдний управлiнський 

персонал Iншi пов'язанi особи 

1 2 3 4 5 

 

1 Процентнi доходи 1 279 33 - 

2 Процентнi витрати - (607) - 

3 Чисте (збiльшення)/зменшення резервiв пiд знецiнення кредитiв та заборгованостi клiєнтiв, 

коштiв в iнших банках (36) (3) - 

4 Чистий прибуток вiд операцiй iз 

iноземною валютою (17 903) - - 

5 Чистий прибуток/(збиток) вiд переоцiнки iноземної валюти 122 978 (612) (984) 

6 Комiсiйнi доходи 186 12 - 

7 Комiсiйнi витрати (1 461) - (10) 

8 Витрати на виплати працiвникам - (12 277) - 

9 Iншi адмiнiстративнi та операцiйнi витрати (19 487) (5 859) (589) 

 

Таблиця 27.7. Кредити, що наданi пов'язаним сторонам та погашенi пов'язаними сторонами протягом 

2020 року 

(у тисячах гривень) 

 

Рядок Найменування статтi Найбiльшi учасники (акцiонери) банку Провiдний управлiнський 

персонал 

1 2 3 4 

 

1 Сума кредитiв  наданих пов'язаним сторонам   (10 879 603)  (9) 

2 Сума кредитiв  погашених пов'язаними сторонами 10 964 597  -    

 

Таблиця 27.8. Iншi права та зобов'язання за операцiями з пов'язаними сторонами на 31.12.2020 року 

(у тисячах гривень) 

 

Рядок Найменування статтi Найбiльшi учасники (акцiонери) банку 

1 2 3 

 

1 Гарантiї отриманi  6 948 

 



Таблиця 27.9. Виплати провiдному управлiнському персоналу 

 

у тисячах гривень 

 

Рядок Найменування статтi витрати за дев'ять мiсяцiв 2021 року нараховане зобов'язання станом на 

30.09.2021 року витрати за дев'ять мiсяцiв 2020 року нараховане зобов'язання станом на 

31.12.2020 року     

1 2 3 4 5 6 

 

1 Поточнi виплати працiвникам 20 004 2 769 16 880 6 439 

Акцiонером АТ "ПРАВЕКС БАНК" є iталiйська Група Iнтезa Санпаоло.  

 

 

28. Форма "Звіт банку про рух грошових коштів за прямим методом", стаття 5400, номер за порядком 

додаткової статті - 0. 

 

Примiтка 28. Подiї пiсля дати балансу 

Подiї, що вiдбулись пiсля 30 вересня 2021 року, не викликали необхiдностi внесення змiн до фiнансової 

звiтностi. 

 

29. Форма "Звіт банку про рух грошових коштів за прямим методом", стаття 5400, номер за порядком 

додаткової статті - 0. 

 

Примiтка 29. Додаткова iнформацiя вiдповiдно до вимог українського законодавства 

 

Вiдповiдно до вимог Рiшення Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку № 160 вiд 12 

лютого 2013 р. (зi змiнами та доповненнями) Банк розкриває наступну iнформацiю станом на 30 вересня 

2021 р.: 

 

- Станом на 30 вересня 2021 р. власний капiтал Банку складає 1 634 119 тисяч гривень,  в тому 

числi: 

" статутний капiтал - 1 048 726 тис. грн. 

" емiсiйнi рiзницi - 4 600 754 тис. грн. 

" непокритий збиток - 4 271 921тис. грн. 

" резерви переоцiнки - 209 733 тис. грн. 

" резервнi та iншi фонди - 1 332 тис. грн. 

- Вартiсть чистих активiв Банку станом на 30 вересня 2021 р. є бiльшою вiд статутного капiталу, 

що вiдповiдає вимогам ст 155 Цивiльного кодексу України; 

- Перелiк акцiонерiв, якi є власниками 5% i бiльше акцiй на 30 вересня 2021 р.: єдиним 

Акцiонером, який володiє 100% акцiй Банку (1 686 585 731 шт. простих iменних акцiй та 1 500 000 шт. 

iменних привiлейованих акцiй) i є власником iстотної участi, є Iнтеза Санпаоло С.п.А (Intesa Sanpaolo 

S.p.A), мiсцезнаходження - 10121, Iталiя - Турiн, Пьяцца Сан-Карло 156; 

- Статутний капiтал Банку станом на 30 вересня 2021 р. сформований та внесений повнiстю 

виключно грошовими коштами у розмiрi 979 090 тисяч гривень, за винятком впливу застосування МСБО 

29 "Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї", що пiдтверджується даними бухгалтерського облiку та 

наявними банкiвськими документами. 

Вплив застосування вимог МСБО 29 "Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї" у попереднiх перiодах 

призвiв до того,  що для цiлей фiнансової звiтностi розмiр статутного капiталу був збiльшений на суму 

69 636 тис. грн. 

Грошовi внески до статутного капiталу в розмiрi 979 090 тисяч гривень здiйснювались пiд час емiсiй 

акцiй Банку,  якi мали мiсце протягом 1993-2018 рокiв.  

Протягом 2013-2020 рокiв  поповнення статутного капiталу здiйснювалось на суму: 

" 7 250 000 грн. (договiр купiвлi-продажу цiнних паперiв № 1/13 вiд 24 травня 2013 р., платiжне 

доручення №1 вiд 24.05.2013 року); 

" 1 295 430 грн. (договiр купiвлi-продажу цiнних паперiв № 1/15 вiд  



 

29 сiчня 2015 р., платiжне доручення №1 вiд 29.01.2015 року); 

" 304 906 грн. (договiр купiвлi-продажу цiнних паперiв № 2/15 вiд 6 лютого 2015 р., платiжне 

доручення №1 вiд 06.02.2015 року); 

" 148 074 грн. (договiр купiвлi-продажу цiнних паперiв № 3/15 

 вiд 9 лютого 2015 р., платiжне доручення №150400006 вiд 09 лютого 2015 року); 

" 1 122 242 грн. (договiр купiвлi-продажу цiнних паперiв № 4/15 

 вiд 18 лютого 2015 р., платiжне доручення №1 вiд 18 лютого 2015 року); 

" 1 654 044 грн. (договiр купiвлi-продажу цiнних паперiв № 5/15 вiд 19 лютого 2015 р., платiжне 

доручення № 1 вiд 19 лютого 2015 року); 

" 1 275 304 грн. (договiр купiвлi-продажу цiнних паперiв № 6/15  

вiд 20 лютого 2015 р., платiжне доручення №1 вiд 20 лютого 2015 року); 

" 3 971 569 грн. 72 коп. (договiр купiвлi-продажу цiнних паперiв № 7/15  

вiд 10 вересня 2015 р., платiжне доручення №1 вiд 10 вересня 2015 року; 

" 3 318 928 грн. 78 коп. (договiр купiвлi-продажу цiнних паперiв № 8/15  

вiд 30 вересня 2015 р., платiжне доручення №1 вiд 30 вересня 2015 року); 

" 6 110 063 грн. 36 коп. (договiр купiвлi-продажу цiнних паперiв № 9/15  

вiд 9 жовтня 2015 р., платiжне доручення №1 вiд 09 жовтня 2015 року)  

" 10 719 162 грн. 12 коп. платiжне доручення №1 (договiр купiвлi-продажу цiнних паперiв №1/18 

вiд 25 сiчня 2018 р., платiжне доручення №10 вiд 25 сiчня 2018 року). 

 

Кошти, що внесенi для формування статутного капiталу Банку, використанi на ведення статутної 

дiяльностi. 

 

Станом на 30 вересня 2021 року Банк встановив, що у нього вiдсутнi простроченi зобов'язання щодо 

сплати податкiв (наявнiсть/вiдсутнiсть податкового боргу) та зборiв, несплачених штрафних санкцiй за 

порушення законодавства про фiнансовi послуги, у тому числi на ринку цiнних паперiв.  

 

 

 

ХV. Проміжний звіт керівництва 
Стратегiчною метою дiяльностi i розвитку АТ "ПРАВЕКС БАНК"  (надалi - Банк) є створення 

унiверсального банку, який надає повний спектр банкiвських послуг юридичним та фiзичним 

особам. 

 

Банк здiйснював свою дiяльнiсть в умовах уповiльненого вiдновлення свiтової економiки та 

посилення карантинних обмежень в бiльшостi країнах свiту, зростання волотильностi на 

мiжнародних ринках через зниження дiлової активностi, зумовленої спалахом коронавiрусу, 

зростання девальвацiї гривнi, стриманої реалiзацiї системно-важливих для банкiвської системи 

реформ,  загострення конфлiкту на Сходi України, що безпосередньо вплинули на його 

фiнансовi результати станом на 30 вересня 2021 року. 

 

Враховуючи вищезазначенi фактори, Банк був змушений спрямувати зусилля на збереження 

статусу надiйного та платоспроможного банку, i визначив та зосередився на таких прiоритетних 

напрямках: 

 

" управлiння лiквiднiстю; 

 

" пiдвищення ефективностi роботи Банку та покращення фiнансових результатiв; 

 

" активiзацiя роботи корпоративного та роздрiбного бiзнесiв, як у кредитуваннi, так i у 

залученнi коштiв клiєнтiв; 

 



" посилення конкурентних позицiй Банку, як в корпоративному так i в роздрiбному 

сегментах, в тому числi за рахунок залучення нових клiєнтiв та покращення рiвня їх 

обслуговування. 

 

В рамках прiоритетних напрямкiв були здiйсненi такi заходи:  

 

" активно кредитував юридичних осiб, зосереджуючись на клiєнтах, що мають стабiльний 

фiнансовий стан та високу репутацiю на ринку; 

 

" проводив кредитування роздрiбного сегменту з жорстким контролем кредитного ризику; 

 

" розмiщував вiльнi кошти у депозитнi сертифiкати НБУ та ОВДП МФУ з метою 

уникнення ризикiв лiквiдностi та одночасним забезпеченням безризикового процентного 

доходу; 

 

" Банк пiдписав угоду з Європейським Iнвестицiйним Банком щодо розширення доступу до 

фiнансування для МСП, що зазнали негативного економiчного впливу вiд COVID-19; 

 

" Банк приєднався до державної програми "Доступнi кредити 5?7?9%", яка спрямована на 

спрощення доступу суб'єктiв малого та середнього бiзнесу до банкiвського кредитування задля 

подолання наслiдкiв коронакризи та розвитку пiдприємств; 

 

" Банк приєднався до програми "Доступна iпотека 7%" 

 

" проводив вдосконалення та оновлення своїх банкiвських продуктiв у вiдповiднiсть до 

потреб клiєнтiв та ринку, в тому числi переведення банкiвських послуг на on-line 

обслуговування клiєнтiв; 

 

" переглянув тарифи на деякi банкiвськi продукти; 

 

" проводив активну роботу щодо зменшення обсягiв прострочених кредитiв за рахунок 

проведення реструктуризацiї заборгованостi клiєнтiв; 

 

"  проводив роботу у напрямку реалiзацiї/продажу майна; 

 

" активно працював у напрямку зниження операцiйних та адмiнiстративних витрат. 

 

  

Дiяльнiсть Банку здiйснюється в Українi, економiка якої вiдноситься до категорiї країн, що 

розвивається. 

 

Протягом 3-го кварталу вiдбувається уповiльнення  вiдновлення свiтової економiки через 

посилення карантинних заходiв в окремих країнах унаслiдок збiльшення захворюваностi, не 

дивлячись на активне проведення вакцинацiї. Цiни на нафту зросли унаслiдок  зниження запасiв  

у США та скорочення обсягiв видобутку в Мексиканськiй затокi пiсля урагану. Цiни на 

природний газ сягнули рекордних рiвнiв через скорочення запасiв у сховищах Європи та 

зниження обсягiв поставки з Росiї через невизначенiсть щодо запуску газопроводу "Пiвнiчний 

потiк 2". Цiни на сталь та залiзну руду коливалися у вузьких межах - послаблення попиту через 

карантиннi заходи в окремих країнах компенсувало рiзке зменшення виробництва сталi в Китаї. 

Цiни на зерновi коливалися неiстотно - поставки врожаїв задовольняли поточний попит. На 

свiтових фiнансових ринках iнтерес до ризикових активiв зменшився через занепокоєнiсть 



iнвесторiв проблемами китайського ринку нерухомостi та сповiльненням глобального 

вiдновлення економiки. Це призвело до послаблення бiльшостi валют країн, що розвиваються,  

щодо долара США у вереснi.  

 

Впродовж 3-го кварталу 2021 року спостерiгається погiршення  епiдемiологiчної ситуацiї в 

країнi в результатi швидкого поширенням штаму "Дельта". Кiлькiсть випадкiв досягає близько 

11 тис. на добу, не дивлячись на проведення активної вакцинацiї. Тому Урядом було прийнято 

рiшення щодо подовження карантину в Українi до 31 грудня 2021 року. Разом з тим, з 23 

вересня було введено "жовтий" рiвень епiдемiчної небезпеки поширення COVID-19 на територiї 

всiх регiонiв України. Тому, можливо очiкувати загострення пандемiї i надалi, що призведе до 

спаду економiчної дiяльностi, обсягiв виробництва, капiтальних iнвестицiй та зайнятостi 

населення. 

 

З початку року у банкiвському секторi активно вiдбувався приплив гривневих коштiв на 

депозитнi рахунки банкiв, переважно за рахунок приросту коштiв на вимогу, та, починаючи з  II 

кварталу, значно прискорилося зростання обсягiв кредитних портфелiв у корпоративному та 

iпотечному сегментi. Темпи зростання споживчих кредитiв повертаються до докризового рiвня. 

 

 

 

Чистий прибуток системи за серпень склав 45,6 млр. грн. та зрiс на 40% порiвняно з 

минулорiчним показником, за рахунок двох факторiв: швидкого зростання операцiйних доходiв 

та iстотного скорочення вiдрахувань до резервiв. Чистий процентний та чистий комiсiйний 

доходи зростали темпами близько 30% р/р завдяки здешевленню вартостi ресурсiв, вiдновленню 

споживчого кредитування та зростанню обсягiв безготiвкових операцiй iз населенням.  

 

Впродовж року НБУ кiлька разiв переглядав облiкову ставку в напрямку пiдвищення i наразi 

вона складає 8,5%, тодi як на початку року була 6,0%. Банки продовжують зниження гривневих 

ставок для своїх клiєнтiв на кредитнi та депозитнi операцiї пiд впливом загальної тенденцiї щодо 

здешевлення вартостi ресурсiв. Проте, вже починаючи з 2-го кварталу, призупиняється 

зниження вартостi депозитiв, що призвело до загального зниження спреду, що позначилось i на 

процентних доходах банкiв. Меншою мiрою це стосувалося банкiв зi значними обсягами 

коротких кредитiв (овернайт), за якими банки змiнювали ставки практично синхронно зi змiною 

облiкової ставки НБУ. У серпнi ставки за гривневими банкiвськими продуктами для 

корпоративного сегменту повiльно зростали, реагуючи на посилення монетарної полiтики. 

Водночас, середньозваженi ставки за операцiями з фiзичними особами практично не змiнилися. 

 

Разом з тим, вiдбулось зростання дохiдностi довгострокових ОВДП, що було обумовлено 

значними потребами Уряду у фiнансуваннi бюджетного дефiциту та пiдвищення iнфляцiйних 

очiкувань. 

 

Протягом вересня на валютному ринку переважав ревальвацiйний тиск попри зменшення 

вкладень нерезидентiв у ОВДП. Основними продавцями iноземної валюти були пiдприємства 

АПК, гiрничо-металургiйного комплексу та великi державнi компанiї. Рекордно високий урожай 

сiльськогосподарської продукцiї та сприятливi цiни на зовнiшнiх ринках допомогли курсу 

долар/гривня продовжувати торгуватися на мiнiмальному рiвнi у вереснi 26,6-26,7, нетиповому 

для звичайного сезонного початку циклу девальвацiї на початку осенi. 

 

У 2020 роцi Мiжнародний валютний фонд досяг домовленостi з українським Урядом про нову 

трирiчну програму розширеного фiнансування EFF на 4 млрд спецiальних прав запозичення 

(SDR) - близько 5,5 млрд доларiв. В червнi 2020 року Україна отримала перший транш в розмiрi 



2,1 млрд доларiв, який направили на подолання наслiдкiв пандемiї коронавiрусу, а також 

забезпечення макрофiнансової стабiльностi. У вереснi  2021 року мiсiя МВФ погодила 

наступний транш у розмiрi 700 млн. дол., якi повиннi допомогти Українi подолати  економiчний 

кризу та кризу в охоронi здоров'я, викликану пандемiєю. 

 

Протягом 3-го кварталу мiжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings пiдтвердили 

довгостроковий рейтинг дефолту емiтента України в iноземнiй валютi на рiвнi "B" та 

переглянуло прогноз зi стабiльного на позитивний. Fitch Ratings пiдвищило прогноз в результатi 

вiдносної стiйкостi фiнансових показникiв кредитоспроможностi України до шоку, викликаного 

пандемiєю коронавируса, i очiкуваного зниження держборгу до ВВП країни до 57% в 2021 роцi 

завдяки перевиконанню бюджету i вiдновленню української економiки. 

 

Хоча управлiнський персонал вважає, що вiн вживає належнi заходи на пiдтримку стабiльної 

дiяльностi Банку, необхiднi за iснуючих обставин, а саме загострення глобальної економiчної 

кризи та пандемiї, волатильнiсть обмiнного курсу нацiональної валюти з подальшою її 

девальвацiєю,  можуть спричинити негативний вплив на  результати дiяльностi та фiнансовий 

стан  Банку, характер та наслiдки якого на поточний момент визначити неможливо. 

 

Ця фiнансова звiтнiсть вiдображає поточну оцiнку управлiнського персоналу щодо впливу умов 

здiйснення дiяльностi в Українi на операцiйну дiяльнiсть та фiнансовий стан  Банку. Майбутнi 

умови здiйснення дiяльностi можуть вiдрiзнятися вiд оцiнки управлiнського персоналу.  

 

Прiоритетнi завдання Банку полягають у забезпеченi безперебiйної роботи, захистi працiвникiв 

та клiєнтiв в рамках управлiння ризиками, спрямованого на захист Банку вiд усiх видiв ризикiв, 

а також на найбiльш ефективне розмiщення ресурсiв i точне планування потреб у них. Банк 

постiйно вдосконалює методики управлiння ризиками, а саме: кредитним ризиком, ринковим, 

лiквiдностi, операцiйним, та iншими ризиками, на якi наражається Банк. 

 

Банк на щоквартальнiй основi здiйснює стрес тестування фiнансових та операцiйних ризикiв з 

метою оцiнки потенцiйних збиткiв в кризових ситуацiях, визначення достатностi капiталу та 

розробки системи реагування. Департамент управлiння ризиками звiтує щодо результатiв 

стрес-тестування на засiданнях Правлiння та Наглядової Ради Банку. Проведення 

стрес-тестування визначено вiдповiдними документами Банку, а саме: полiтиками та 

процедурами. 

 

Основнi та значнi типи ризику, що властивi бiзнесу Банку - це кредитний ризик, ризик 

лiквiдностi, ринковий ризик, процентний ризик банкiвської книги, операцiйний ризик, i 

комплаєнс-ризик. Полiтика Банку в областi управлiння ризиками дозволяє виявляти та 

аналiзувати перерахованi вище типи ризикiв, встановлювати прийнятнi лiмiти i проводити 

вiдповiдний монiторинг на постiйнiй основi, спираючись на передовi адмiнiстративнi та 

iнформацiйнi системи. 

 

Кредитний ризик - це ймовiрнiсть виникнення збиткiв або додаткових втрат або недоотримання 

запланованих доходiв унаслiдок невиконання боржником/контрагентом узятих на себе 

зобов'язань вiдповiдно до умов договору. Кредитний ризик мiститься у всiх видах дiяльностi, де 

результат залежить вiд дiяльностi пiдрядника, емiтента або позичальника. Це вiдбувається 

кожного разу, коли Банк сплачує кошти, бере на себе зобов'язання щодо їх подання, iнвестує 

кошти або iншим чином ризикує ними вiдповiдно до умов реальних або умовних угод, 

незалежно вiд того, чи є операцiя балансовою, чи позабалансовою. 

 

Ризик лiквiдностi - ризик неможливостi виконання Банком своїх платiжних зобов'язань через 



нездатнiсть отримати кошти на ринку (ризик лiквiдностi фiнансування) або лiквiдувати свої 

активи (ризик лiквiдностi ринку). 

 

Ринковий ризик може бути визначений як ризик втрат за балансовими й позабалансовими 

позицiями, що виникають внаслiдок несприятливих змiн ринкових цiн. З точки зору 

регулювання, ринковий ризик виникає з усiх позицiй, включених до торгової книги банкiв, а 

також з позицiй товарного та валютного ризику в усьому балансi. 

 

Процентний ризик банкiвської книги стосується поточного або передбачуваного ризику для 

капiталу й доходiв Банку, що виникає внаслiдок несприятливих змiн процентних ставок, якi 

впливають на позицiю банкiвської книги. При змiнi процентних ставок змiнюються поточна 

вартiсть i термiни майбутнiх грошових потокiв. Це, у свою чергу, змiнює базову вартiсть 

активiв, зобов'язань та позабалансових статей Банку, а отже, i його економiчну цiннiсть. Змiни 

процентних ставок також впливають на доходи Банку, змiнюючи чутливi до процентних ставок 

доходи й витрати, що впливає на чистий процентний дохiд (NII). 

 

Операцiйний ризик визначається як ризик втрат, що виникає внаслiдок неспроможностi 

виконання процедур, неправильних дiй персоналу або внутрiшнiх систем або вiд зовнiшнiх 

подiй. Операцiйний ризик також включає правовий ризик, ризик IКТ, але не стратегiчний i 

репутацiйний. 

 

Комплаєнс-ризик - iмовiрнiсть виникнення збиткiв/санкцiй, додаткових втрат або 

недоотримання запланованих доходiв або втрати репутацiї внаслiдок невиконання Банком вимог 

законодавства, нормативно-правових актiв, ринкових стандартiв, правил добросовiсної 

конкуренцiї, правил корпоративної етики, виникнення конфлiкту iнтересiв, а також 

внутрiшньобанкiвських документiв Банку. 

 

Банк також визнає iншi види ризику, якi присутнi в дiяльностi Банку, але не є суттєвими i 

основними: стратегiчний ризик, ризик репутацiї. 

 

Стратегiчний ризик - це ймовiрнiсть виникнення збиткiв або додаткових втрат або 

недоотримання запланованих доходiв унаслiдок неправильних управлiнських рiшень та 

неадекватного реагування на змiни в бiзнес-середовищi. 

 

Ризик репутацiї - це iснуючий або потенцiйний ризик для доходiв i власного капiталу, на який 

наражається Банк внаслiдок несприятливого сприйняття iдентичностi фiнансової установи 

клiєнтами, пiдрядниками, акцiонерами (зацiкавленими особами) або контролюючими органами. 

 

ХVІ. Твердження щодо проміжної інформації 
Керiвництво АТ "ПРАВЕКС БАНК" на основi усiєї наявної iнформацiї, знань, суджень 

стверджує, що промiжна фiнасова звiтнiсть пiдготовлена вiдповiдно до вимог законiв України, 

нормативних вимог Нацiонального банку України, НКЦПФР, вимог мiжнародних стандартiв 

фiнансової звiтностi, мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, 

пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки АТ "ПРАВЕКС БАНК". Промiжний звiт 

керiвництва АТ "ПРАВЕКС БАНК" включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї 

вiдповiдно до частини четвертої статтi 126 Закону України "Про ринки капiталу та органiзованi 

товаринi ринки" вiд 23.02.2006. 

 


