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 Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням 

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

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

змінами) (далі - Положення). 

 

Голова Правлiння    Джанлука Коррiас 
(посада)  (підпис)  (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої 

особи емітента) 

 

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік 

 

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, Україна, 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. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та 

рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за 

наявності): Рішення загальних зборів акціонерів від 22.04.2021, Рiшення акцiонера вiд 

22.04.2021 №1/2021 

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 діяльність з 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 

9. 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 iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, 

Україна, DR/00002/ARM 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

 

Річну інформацію розміщено на 

власному веб-сайті учасника фондового 

ринку 

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

-nas/rozkrittya-informaciyi 05.05.2021 

(URL-адреса сторінки) (дата) 



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

1. Основні відомості про емітента X 

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

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах  

4. Інформація щодо корпоративного секретаря  

5. Інформація про рейтингове агентство X 

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних 

підрозділів емітента  

7. Судові справи емітента  

8. Штрафні санкції щодо емітента X 

9. Опис бізнесу X 

10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників 

та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв) X 

1) інформація про органи управління X 

2) інформація про посадових осіб емітента X 

- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 

- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента  

- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені 

посадовим особам емітента в разі їх звільнення  

3)  інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, 

паїв) X 

11. Звіт керівництва (звіт про управління) X 

1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента X 

2) інформація про розвиток емітента X 

3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних 

цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, 

фінансового стану і доходів або витрат емітента X 

- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому 

числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, 

для якої використовуються операції хеджування X 

- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику 

ліквідності та/або ризику грошових потоків X 

4) звіт про корпоративне управління X 

- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент X 

- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або 

інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив 

застосовувати X 

- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 

визначені законодавством вимоги X 

- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) X 

- інформація про наглядову раду X 

- інформація про виконавчий орган X 

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління 

ризиками емітента X 

- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій 

емітента X 

- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів 

(учасників) на загальних зборах емітента X 

- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента X 

- повноваження посадових осіб емітента X 



12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням 

відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій X 

13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета 

яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій  

14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна 

кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню 

пакета акцій  

15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних 

з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими 

стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій  

16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів 

акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників) X 

17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), 

наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині 

включення до біржового реєстру X 

1) інформація про випуски акцій емітента X 

2) інформація про облігації емітента  

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  

4) інформація про похідні цінні папери емітента  

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду  

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

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

об'єкта) житлового будівництва)  

19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім 

акцій) такого емітента  

20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 

0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента  

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

числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди 

на відчуження таких цінних паперів  

22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих 

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

голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі  

23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами X 

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента X 

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X 

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 

3) інформація про зобов'язання емітента X 

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  

5) інформація про собівартість реалізованої продукції  

6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент X 

25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 

значних правочинів X 

26. Інформація про вчинення значних правочинів  

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

28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із 

заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість  

29. Річна фінансова звітність X 

30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами 

аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) X 



31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює 

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

окремо)  

32. Твердження щодо річної інформації X 

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами 

(учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента  

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є 

незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом  

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, 

що виникала протягом звітного періоду X 

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій  

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття  

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

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

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром 

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

дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися 

протягом звітного періоду  

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

включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами 

іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на 

іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року  

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових 

платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими 

забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття  

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  

41. Основні відомості про ФОН  

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  

45. Правила ФОН  

46. Примітки: 

1. Вiдомостi про участь емiтента в iнших юридичних особах вiдсутнi, оскiльки Банк не 

здiйснює такої участi. 

2. Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря - посада корпоративного секретаря в 

Банку вiдсутня. 

3. Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв 

емiтента не заповнена, оскiльки зазначенi пiдроздiли не функцiонують в Банку. 

4. Блок про судовi справи емiтента не заповнений, оскiльки Банк не перебував в судових 

провадженнях, стосовно розгляду позовних вимог у розмiрi 1 та бiльше вiдсоткiв активiв 

емiтента. 

5. Iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента не заповнена, 

оскiльки жодна посадова особа Банку не володiє акцiями Банку; 

6. Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi виплаченi посадовим особам 

емiтента в разi їх звiльнення - зазначенi компенсацiї не виплачувалися.  

7. Iнформацiя про кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних 

осiб або iнший кодекс корпоративного управлiння, який емiтент добровiльно вирiшив 

застосовувати, незаповнена, оскiльки Банк використовує лише власний кодекс 



корпоративного управлiння. 

8. Iнформацiя про скликання, але непроведення рiчних (чергових) загальних зборiв не 

заповнена у зв'язку з вiдсутнiстю таких подiй. 

9. Iнформацiя про скликання, але непроведення позачергових загальних зборiв не заповнена у 

зв'язку з вiдсутнiстю таких подiй. 

10. Iнформацiя про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на 

загальних зборах емiтента не заповнена, у звязку з незастосуванням таких обмежень до 

акцiонерiв. 

11. Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає 

бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй - зазначенi змiни не 

проводились. 

12. Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав 

за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй - зазначенi 

змiни не проводились. 

16. Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з 

голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає 

бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй - зазначенi змiни не 

проводились. 

17. Iнформацiя про облiгацiї емiтента не заповнена, оскiльки Банк не випускав зазначенi цiннi 

папери. 

18. Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом не заповнена, оскiльки Банк не 

випускав зазначенi цiннi папери. 

19. Iнформацiя про похiднi цiннi папери не заповнена, оскiльки Банк не випускав зазначенi 

цiннi папери. 

20. Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не заповнена, оскiльки 

Банк не здiйснював випуск боргових цiнних паперiв протягом звiтного перiоду. 

21. Iнформацiя про придбання власних акцiй протягом звiтного перiоду не заповнена у зв'язку 

з тим, що Банк не здiйснював викуп власних акцiй у 2020 роцi. 

22. Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань 

за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва) не 

складався, оскiльки Банк не випускав цiльовi облiгацiї, виконання зобов'язань за якими 

забезпечене об'єктами житлового будiвництва. 

23. Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) 

такого емiтента не заповнена, оскiльки у власностi працiвникiв Банка не перебувають цiннi 

папери емiтента. 

24. Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi понад 0,1 

вiдсотка розмiру статутного капiталу не вказана, оскiльки такої власностi не має жоден 

працiвник емiтента. 

25. Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi 

необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження 

таких цiнних паперiв - не зазначається, оскiльки обмеження вiдсутнє. 

26. Iнформацiя про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть голосуючих акцiй, права 

голосу за якими обмежено, а також кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими за 

результатами обмеження таких прав передано iншiй особi не вказана, оскiльки такi дiї не 

вчинялися. 

26. Блок про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї не заповнено, 

оскiльки емiтент здiйснює банкiвську дiяльнiсть. 

27. Блок про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не заповнено, оскiльки емiтент здiйснює 

банкiвську дiяльнiсть. 

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

вчинялися. 



29. Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть - не 

заповнювалась, оскiльки, такi правочини не вчинялися. 

30. Iнформацiя про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз 

заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть не заповнена, бо 

вiдсутня. 

31. Блок про рiчну фiнансову звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює 

забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) не 

заповнений, у зв'язку з тим, що така дiяльнiсть не проводилась. 

32. Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами не 

заповнюється, у зв'язку з вiдсутнiстю таких договорiв. 

33. Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть 

осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом - не зазаначається, оскiльки не вчинялися. 

34. Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що 

виникала протягом перiоду не заповнено, оскiльки Банк протягом звiтного перiоду не 

здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв. 

35. Блок про iпотечнi цiннi папери не заповнено оскiльки Банк не здiйснював випуск 

iпотечних цiнних паперiв протягом звiтного перiоду. 

36. Блок про випуски iпотечних облiгацiй не заповнено у зв'язку з тим, що Банк не здiйснював 

випуск iпотечних облiгацiй. 

37. Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття не заповнено у зв'язку з тим, 

що Банк не випускав iпотечних цiнних паперiв. 

38. Блок про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) 

зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям не заповнено у зв'язку з 

тим, що Банк не випускав iпотечних цiнних паперiв. 

39. Блок щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за 

iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних 

активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного перiоду не заповнено у 

зв'язку з тим, що Банк не випускав iпотечних цiнних паперiв. 

40. Блок про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових 

iпотечних активiв до складу iпотечного покриття не заповнено у зв'язку з тим, що Банк не  

випускав iпотечних цiнних паперiв. 

41. Вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних 

активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду не надано у зв'язку з тим, що Банк не 

випускав iпотечних цiнних паперiв. 

42. Вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi 

активи, якi складають iпотечне покриття за станом на кiнець звiтного перiоду не надано у 

зв'язку з тим, що Банк не випускав iпотечних цiнних паперiв. 

43. Блок про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за 

кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, 

якi включено до складу iпотечного покриття не заповнено у зв'язку з тим, що Банк не випускав 

iпотечних цiнних паперiв. 

44. Блок про випуски iпотечних сертифiкатiв не заповнено у зв'язку з тим, що Банк не 

випускав iпотечних сертифiкатiв. 

45. Блок щодо реєстру iпотечних активiв не заповнено у зв'язку з тим, що Банк не випускав 

iпотечних цiнних паперiв. 

46. Основнi вiдомостi про ФОН, Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН, Iнформацiя про 

осiб, що володiють сертифiкатами ФОН, Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН та Правила 

ФОН не заповненi у зв'язку з тим, що Банк не випускав сертифiкати ФОН. 

47. В рiчнiй фiнансовiй звiтностi Банку не заповнено блок "Звiт про рух грошових коштiв за 

непрямим методом за 2019 рiк", оскiльки Банк складає "Звiт про рух грошових коштiв за 

прямим методом за 2019 рiк". 



48. Звiт керiвництва (звiт про управлiння), iнформацiя про наглядову раду емiтента в частинi 

функцiональних обов'язкiв члена наглядової ради - усi зазначенi пункти в таблицi пiд даними 

Голови Наглядової Ради Банку Ецiо Салваi  (40 пунктiв в цiлому) розкривають функцiональнi 

обов'язки кожного з членiв наглядової ради Банку i є вiрними для кожного з них.  

49. Звiт керiвництва (звiт про управлiння), iнформацiя про виконавчий орган емiтента в 

частинi функцiональних обов'язкiв члена виконавчого органу - усi зазначенi пункти в таблицi 

пiд даними Голови Правлiння АТ "ПРАВЕКС БАНК" Джанлуки Коррiаса (12 пунктiв в 

цiлому) розкривають функцiональнi обов'язки кожного з членiв виконавчого органу Банку i є 

вiрними для кожного з них. 

 



ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 

 Акцiонерне товариство "ПРАВЕКС БАНК" 

2. Скорочене найменування (за наявності) 

  

3. Дата проведення державної реєстрації 

 27.10.2004 

4. Територія (область) 

 м.Київ 

5. Статутний капітал (грн)  

 979089723,98 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 

 0 

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

державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

 0 

8. Середня кількість працівників (осіб) 

 710 

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

 64.19 - iншi види грошового посередництва 

10. 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 у іноземній валюті 

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

5) IBAN 

 IT90U0306940101100100004826 

6) поточний рахунок 

 IT90U0306940101100100004826 

 

11. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності 

Вид діяльності 
Номер 

ліцензії 

Дата 

видачі 

Орган державної влади, що 

видав ліцензію 

Дата 

закінчення 

строку 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 обмежений. 

Професiйна дiяльнiсть на 

фондовому ринку - дiяльнiсть з 

торгiвлi цiнними паперами 

рiшення № 595 10.08.2017 Нацiональна комiсiя з цiнних 

паперiв та фондового ринку 

 



(дилерська дiяльнiсть) 

Опис Термiн дiї не обмежений. 

Професiйна дiяльнiсть на 

фондовому ринку - депозитарна 

дiяльность. 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 - дiяльность з 

торгiвлi цiнними паперами - 

брокерська дiяльнiсть 

рiшення № 583 28.08.2018 Нацiональна комiсiя з цiнних 

паперiв та фондового ринку 

 

Опис Термiн дiї необмежений. 

 

14. Інформація про рейтингове агентство 

Найменування рейтингового 

агентства 

Ознака 

рейтингового 

агентства 

(уповноважене, 

міжнародне) 

Дата визначення 

або оновлення 

рейтингової оцінки 

емітента або 

цінних паперів 

емітента 

Рівень кредитного 

рейтингу емітента 

або цінних паперів 

емітента 

1 2 3 4 

Fitch Ratings Ltd міжнародне 

рейтингове 

агентство 

Оновлення 

рейтингової оцінки 

емітента 03.02.2021 

(B/ B/ B+/ 4/ b-/ 

AA+ (ukr)) 

Опис  

 

17. Штрафні санкції щодо емітента 

№ з/п 

Номер та дата 

рішення, яким 

накладено 

штрафну санкцію 

 Орган, який 

наклав штрафну 

санкцію 

Вид стягнення 
Інформація про 

виконання 

1 Податкове 

повiдомленнярiшенн

я вiд 06.03.2020 

№00, 06.03.2020 

Офiс великих 

платникiв податкiв 

ДПС 

штраф Сплачено 

29.05.2020 

Опис: 

Податкове повiдомленнярiшення вiд 06.03.2020 № 0000304302. Пiдстава- АКТ перевiрки вiд 17.02.2020 

№ 321/28-10-43-02/14360920 та 

вiдповiдь на заперечення вiд 03.03.2020 № 1454/9/28-10-43-02-11  Офiс великих платникiв податкiв 

ДПС наклав штраф у розмiрi 57 120,00 гривень. 

Штраф сплачено 29.05.2020. 

2 Акт перевiрки вiд 

17.06.2020№ 

814/2/-10-43-02/14, 

17.06.2020 

Офiс великих 

платникiв податкiв 

ДПС 

штраф Сплачено 

14.07.2020 

Опис: 

Податкове повiдомленнярiшення вiд 06.03.2020 № 0000304302. Пiдстава- АКТ перевiрки вiд 17.02.2020 

№ 321/28-10-43-02/14360920 та 

вiдповiдь на заперечення вiд 03.03.2020 № 1454/9/28-10-43-02-11  Офiс великих платникiв податкiв 

ДПС наклав штраф у розмiрi 1 385,44 гривень. 

Штраф сплачено 14.07.2020. 

 

XI. Опис бізнесу 



 
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів 

Органiзацiйна структура Банку станом на 01.01.2020 р. складається з таких пiдроздiлiв 1-го 

рiвня: 

департамент внутрiшнього аудиту, 

департамент управлiння ризиками, 

вiддiл комплаєнс, 

вiддiл генерального секретарiату, 

департамент управлiння персоналом та органiзацiйними змiнами, 

вiддiл протидiї легалiзацiї доходiв, отриманих злочинним шляхом, i боротьби з фiнансуванням 

тероризму, 

департамент управлiння iнформацiйною безпекою та безперервнiстю бiзнесу, 

юридичний департамент, 

вiддiл зв'язкiв з громадськiстю та маркетингу, 

головне управлiння роздрiбного бiзнесу, 

головне управлiння корпоративного бiзнесу, 

головне фiнансове управлiння, 

головне кредитне управлiння, 

головне операцiйне управлiння. 

 

Органiзацiйна структура Банку станом на 01.01.2021 р. складається з таких пiдроздiлiв 1-го 

рiвня: 

Департамент внутрiшнього аудиту; 

Департамент юридичної пiдтримки та генерального секретарiату; 

Департамент управлiння ризиками; 

Департамент комплаєнсу та протидiї легалiзацiї доходiв, отриманих злочинним шляхом; 

Вiддiл зв'язкiв з громадськiстю та маркетингу; 

Департамент управлiння персоналом та органiзацiйними змiнами; 

Департамент управлiння iнформацiйною безпекою та безперервнiстю бiзнесу; 

Головне управлiння роздрiбного бiзнесу; 

Головне управлiння корпоративного бiзнесу; 

Головне фiнансове управлiння; 

Головне кредитне управлiння; 

Головне операцiйне управлiння; 

 

Рiшення, вiдповiдно до яких вiдбулися змiни в органiзацiйнiй структурi у 2020 роцi: 

1.Рiшення Наглядової Ради Банку вiд 21.02.2020 № 2_20.13; 

2. Рiшення Наглядової Ради Банку вiд 24.11.2020 №14_20.1. 

 

 

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня 

чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), 

чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) 

(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати 

праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова 

програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників 

операційним потребам емітента 

В Банку iснує кадрова полiтика, спрямована на пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв. Є 

внутрiшнiй документ "Процедура органiзацiї та проведення навчання для працiвникiв АТ 

"ПРАВЕКС БАНК", затверджений Рiшенням Голови Правлiння Банку вiд 28.12.2020 № 308 та 

"План навчання та тестування працiвникiв АТ "ПРАВЕКС БАНК" на 2021 рiк з усiх основних 



напрямкiв операцiйно-касової роботи, контрольних функцiй, iнформацiйної безпеки, комплаєнс, 

фiнансового монiторингу, охорони працi та пожежної безпеки", затверджений Головою 

Правлiння Банку вiд 03.02.2021 № 18, який розроблено для забезпечення належного рiвня 

пiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв Банку. Документи у вкладеннi. 

Cередньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб), = 710 осiб. 

Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб), =  

6 осiб. 

Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб), 

= 10 осiб. 

Фонду оплати працi  штатних працiвникiв = 220 294 622,05 грн. 

Фонд оплати працi Працiвники, якi не перебувають в облiковому складi (позаштатнi) = 2 973 

377,47 грн. 

 

 

 

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та 

місцезнаходження об'єднання,  зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та 

термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання 

1. Американська Торгiвельна Палата в Українi 03680, м.Київ, вул.Амосова, 12; Банк є членом 

Американської торгiвельної палати в Українi, яка є неприбутковою неурядовою органiзацiєю, 

що на добровiльних принципах об'єднує представникiв бiзнесу, є однiєю з впливових 

лобiстських органiзацiй, яка представляє своїх членiв у вiдносинах з державою; термiн участi не 

визначений; частка iнших учасникiв Палати у статутному (складеному, пайовому) капiталi 

емiтента вiдсутня. 

2. Форум провiдних мiжнародних фiнансових установ - 03680, м.Київ, вул.Амосова, 12; Банк є 

членом Форуму провiдних мiжнародних фiнансових установ; мiсiя Форуму полягає у сприяннi 

та впровадженнi кращих мiжнародних практик управлiння та регулювання українського 

фiнансового ринку. 

3. Асоцiацiя "Незалежна асоцiацiя банкiв України" - 03150, м.Київ, вул.Велика Василькiвська, 

72, офiс 6; Банк є членом Асоцiфцiї "Незалежна асоцiацiя банкiв України", яка є недержавним 

непiдприємницьким неприбутковим договiрним об'єднанням самостiйних юридичних осiб 

(пiдприємств) - банкiв, дiяльнiстю якої є захист прав та законних iнтересiв членiв Асоцiацiї, 

представництво iнтересiв членiв Асоцiацiї у вiдносинах з державними органами, установами та 

iншими особами, сприяння створенню в Українi дiєвої нормативної бази для ефективного 

функцiонування банкiвської системи, участь в розробцi державних програм розвитку 

банкiвської системи; термiн участi не визначений; частка iнших учасникiв Асоцiацiї у 

статутному (складеному, пайовому) капiталi емiтента вiдсутня. 

4. Європейська Бiзнес Асоцiацiя - 04070, м.Київ, Андрiївський узвiз, 1А, 1-й поверх; ЄБА 

створювалася як форум для обговорення та вирiшення проблем, з якими зустрiчаються 

бiзнесмени в Українi, Європейська Бiзнес Асоцiацiя є провiдною органiзацiєю мiжнародного 

бiзнесу в Українi та об'єднує близько 900 європейських, українських та мiжнародних компанiй; 

термiн участi не визначений; частка iнших учасникiв Асоцiацiї у статутному (складеному, 

пайовому) капiталi емiтента вiдсутня. 

5. Асоцiацiя УкрСВIФТ - 04053, м.Київ, вул.Обсерваторна, 21-А; Асоцiацiя об'єднує членiв та 

користувачiв мiжнародної системи обмiну платiжними повiдомленнями S.W.I.F.T. та є 

незалежною асоцiацiєю з неприбутковим статусом; термiн участi не визначений; частка iнших 

учасникiв Асоцiацiї у статутному (складеному, пайовому) капiталi емiтента вiдсутня. 

6. Українська мiжбанкiвська асоцiацiя членiв платiжних систем "ЄМА" - юридична адреса: 

01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9; поштова адреса: 02002, м. Київ, вул. Микiльсько-Слобiдська, 2-Б, 

5 (1) пiд'їзд, оф. 177; Банк є членом Українськоїа мiжбанкiвськоїа асоцiацiїя членiв платiжних 

систем "ЄМА", яка переважно взаємодiє з членами мiжнародних платiжних системам й iнших 



систем, заснованими на використаннi платiжних карток, електронних засобiв платежiв, 

електронного середовища, що працюють по загальновизнаних мiжнародних або галузевих 

стандартах; термiн участi не визначений; частка iнших учасникiв асоцiацiї у статутному 

(складеному, пайовому) капiталi емiтента вiдсутня. 

7. Професiйна Асоцiацiя учасникiв Ринкiв капiталу та Деривативiв (ПАРД) - 02002, Україна, м. 

Київ, вул. Євгена Сверстюка, 19, офiс 415; ПАРД є неприбутковим об'єднанням лiцензованих 

НКЦПФР учасникiв фондового ринку, якi провадять професiйну дiяльнiсть на фондовому ринку 

(ринку цiнних паперiв) з торгiвлi цiнними паперами та депозитарну дiяльнiсть. ПАРД має статус 

саморегулiвної органiзацiї (СРО), вiдповiдно до вимог НКЦПФР. 

Однiєю з обов'язкових умов для юр.особи яка має лiцензiю на  провадження проф. дiяльностi з 

торгiвлi цiнними паперами та/або депозитарної дiяльностi є членство в СРО (рiшення НКЦПФ 

вiд 14.05.2013 № 819); термiн участi не визначений; частка iнших учасникiв Асоцiацiї у 

статутному (складеному, пайовому) капiталi емiтента вiдсутня. 

 

 

Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, 

установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші 

цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної 

діяльності 

Емiтент не проводив спiльну дiяльнiсть за вказаний перiод. 

 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного 

періоду, умови та результати цих пропозицій 

Протягом звiтного перiоду пропозицiї не здiйснювалися 

 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості 

запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 

В облiкову полiтику Банку впроваджено основоположнi принципи облiку, за якими складаються 

фiнансовi звiти, а саме: повне висвiтлення, превалювання сутностi над формою, автономнiсть, 

обачнiсть, безперервнiсть дiяльностi, нарахування та вiдповiднiсть доходiв i витрат, 

послiдовнiсть правил бухгалтерського облiку та єдиний грошовий вимiрник. 

Основнi засоби - це матерiальнi активи, якi Банк утримує з метою використання їх у процесi 

своєї дiяльностi, надання послуг, здаваннi в лiзинг (оренду) iншим особам або для здiйснення 

адмiнiстративних функцiй, очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) яких 

бiльше одного року.  

Основнi засоби первiсно визнаються за фактичною собiвартiстю, яка складається з фактичних 

витрат на придбання i приведення їх у стан, придатний до використання.  

Пiсля первiсного визнання об'єктiв основних засобiв, як активiв, крiм об'єктiв нерухомостi 

Банку, їх подальший облiк здiйснюється за методом первiсної вартостi.  

Переоцiнка об'єктiв, подальший облiк яких здiйснюється за первiсною вартiстю, не 

здiйснюється.  

Облiк об'єктiв нерухомостi Банку здiйснюється за методом переоцiненої вартостi. 

Амортизацiя основних засобiв здiйснюється iз застосуванням прямолiнiйного методу. 

Вартiсть всiх необоротних активiв пiдлягає амортизацiї (крiм вартостi землi i незавершених 

капiтальних iнвестицiй).  

Облiк нематерiальних активiв здiйснюється за первiсною вартiстю (собiвартiстю) за 

вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi.  

При нарахуваннi амортизацiї застосовується прямолiнiйний метод. 

Запаси  оприбутковуються за фактичними цiнами придбання - первiсною вартiстю, 

включаючи витрати на доставку, мито на ввiз та iншi податки на iмпорт, а також будь-якi 

витрати, що безпосередньо пов'язанi з придбанням, доставкою до складу Банку i не 



переоцiнюються. 

Передавання запасiв зi складу в експлуатацiю або їх реалiзацiю здiйснюється за формулою  

ФIФО. 

Вартiсть запасiв, використаних для пiдтримання (капiтальний та поточний ремонти) об'єкта 

основних засобiв у робочому станi, вiдображається за рахунками витрат. 

Вартiсть запасiв, використаних для полiпшення (модернiзацiя, модифiкацiя, добудова, 

дообладнання, реконструкцiя) об'єкта основних засобiв, вiдображається за рахунками 

капiтальних iнвестицiй 

Банк здiйснює класифiкацiю i оцiнку операцiй з цiнними паперами та iншiми фiнансовими 

iнвестицiями, виходячи з бiзнес-моделi, яку вiн використовує для управлiння  цими активами, 

та характеристик грошових потокiв, передбачених договором. 

Банк облiковує цiннi папери та iншi фiнансовi iнвестицiї, купленi ОВДП, та депозитнi 

сертифiкати що облiковуються за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд за 

балансовими рахунками  в розрiзi їх емiтентiв та випускiв. Банк пiд час визнання та облiку 

операцiй з фiнансовими iнвестицiями та цiнними паперами використовує рахунки кредиторської 

та дебiторської заборгованостi. 

Банк здiйснює облiк куплених депозитних сертифiкатiв НБУ,ОВДП, iнших цiнних паперiв та 

фiнансових iнвестицiй виходячи з бiзнес-моделi, яку вiн використовує  для управлiння цими 

активами, та характеристик грошових потокiв, передбачених договором: 

- iз термiном погашення до 1 мiсяця ( включно), враховуючи їх дуже короткий характер за 

бiзнес-моделлю "До погашення" (за амортизованою вартiстю); 

- iз термiном погашення понад 1 мiсяць за бiзнес-моделлю "До погашення та/або на 

продаж" ( за справедливою вартiстю з визаннням переоцiнки в iншому сукупному доходi). 

 

 

 

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу 

яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги 

виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму 

виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку 

експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, 

виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту 

та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо 

зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; 

про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх 

доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі 

виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, 

нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про 

особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість 

постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 

відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у 

декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше 

відсотків від загальної суми доходів за звітний рік  

У рамках прiоритетних напрямкiв у сферi корпоративного бiзнесу були здiйсненi такi заходи: 

-Посилював команду корпоративного бiзнесу за для бiльш широкого покриття потреб 

потенцiйних клiєнтiв. 

-здiйснював бiльш активне кредитування юридичних осiб, зосереджуючись на клiєнтах, що 

мають стабiльний фiнансовий стан та високу репутацiю на ринку,  

-активiзував спiвробiтництво з мультинацiональними компанiями та iталiйськими клiєнтами за 

пiдтримки материнської компанiї, 

-почав вiдновлювати спiвпрацю у царинi iнвестицiйного кредитування, вiдчувши пiдвищений 



попит на такi продукти,  

-впровадив та активно залучав клiєнтiв на фiнансування за допомогою документарних продуктiв 

(акредитиви та гарантiї), Банк бачить значний потенцiал такого виду роботи з клiєнтами i у 

майбутньому. 

-розширював базу фондування за рахунок залучення фiнансування вiд мiжнародних фiнансових 

органiзацiй (ЄБРР, ЄIБ). 

 

 

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство 

планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською 

діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх 

вартість і спосіб фінансування  

Бюджетом капiтальних iнвестицiй передбачено:  

- оновлення лiцензiй, доопрацювання i розширення функцiоналу iснуючого та 

впровадження нового програмного забезпечення IT, IT безпеки та AML; 

- модернiзацiя iснуючих та впровадження нових бiзнес-проектiв, в тому числi: мобiльного 

додатку,  iнтернет-банкiнгу для фiзичних та юридичних осiб, нових продуктiв/послуг 

роздрiбного та корпоративного бiзнесу, доопрацювання СРМ, веб-сайту i т.д. 

- впровадження та автоматизацiя обов'язкової управлiнської звiтностi  як для материнської 

компанiї, так i для НБУ 

- оновлення i модернiзацiя основних засобiв, замiна застарiлого та зiпсованого обладнання 

(комп'ютерної технiки та засобiв телекомунiкацiйної мережi, POS-термiналiв, засобiв безпеки та 

вiдеоспостереження, тощо). 

 

 

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини 

емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб 

утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати 

екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани 

капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та 

причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу 

фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання 

виробничих потужностей після її завершення 

Основнi засоби - це матерiальнi активи, якi Банк утримує з метою використання їх у процесi 

своєї дiяльностi, надання послуг, здаваннi в лiзинг (оренду) iншим особам або для здiйснення 

адмiнiстративних функцiй, очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) яких 

бiльше одного року. 

Основнi засоби первiсно визнаються за фактичною собiвартiстю, яка складається з фактичних 

витрат на придбання i приведення їх у стан, придатний до використання. 

Пiсля первiсного визнання об'єктiв основних засобiв, як активiв, крiм об'єктiв нерухомостi 

Банку, їх подальший облiк здiйснюється за методом первiсної вартостi. Переоцiнка об'єктiв, 

подальший облiк яких здiйснюється за первiсною вартiстю, не здiйснюється. Облiк об'єктiв 

нерухомостi Банку здiйснюється за методом переоцiненої вартостi. Переоцiнку об'єкту 

нерухомостi Банку, який утримується на балансi за переоцiненою вартiстю, Банк здiйснює, якщо 

залишкова вартiсть цього об'єкта суттєво вiдрiзняється вiд його справедливої вартостi на дату 

балансу. У разi переоцiнки об'єкта нерухомостi Банку на ту саму дату здiйснюється переоцiнка 

всiх об'єктiв нерухомостi Банку. 

Для визначення справедливої вартостi об'єктiв нерухомостi на дату балансу Банком проводиться 

незалежна експертна оцiнка. Незалежна оцiнка власного нерухомого майна обов'язково 

проводиться незалежним оцiнювачем за станом на кiнець звiтного року. Переоцiнка групи 

основних засобiв, об'єкти якої були переоцiненi в попереднiх перiодах, надалi проводиться з 



такою регулярнiстю, щоб їх залишкова вартiсть на дату балансу суттєво не вiдрiзнялась вiд 

справедливої вартостi. 

Станом на 31 жовтня 2020 року оцiнка нерухомостi проводилась незалежним оцiнювачем, 

Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю "ЕКСПАНДIА". На момент проведення оцiнки 

оцiнювач, Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ЕКСПАНДIА", мав вiдповiдну 

сертифiкацiю згiдно чинного законодавства України та попереднiй досвiд проведення оцiнок 

аналогiчного майна. 

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

урахування податку на додану вартiсть. В процесi розрахунку ринкової вартостi об'єктiв оцiнки 

застосовувався порiвняльний пiдхiд (метод коригування вартостi подiбного майна) та дохiдний 

пiдхiд. 

Збiльшення вартостi будiвель в результатi переоцiнки визнається безпосередньо в iншому 

сукупному доходi, за винятком тих випадкiв, коли воно сторнує зменшення вартостi в результатi 

попередньої переоцiнки, визнане у прибутку або збитку. Зменшення вартостi будiвель в 

результатi переоцiнки визнається у прибутку або збитку, за винятком тих випадкiв, коли воно 

сторнує збiльшення вартостi в результатi попередньої переоцiнки, визнане безпосередньо в 

iншому сукупному доходi. 

При визнаннi результатiв переоцiнки накопичена амортизацiя вираховується з первiсної 

(переоцiненої) вартостi об'єкта основних засобiв, а отримана на нетто-основi балансова вартiсть 

переоцiнюється до його справедливої вартостi. За цим методом переоцiнена вартiсть об'єкта 

дорiвнює його справедливiй вартостi, а накопичена амортизацiя дорiвнює нулю. 

Облiк витрат, пов'язаних iз полiпшенням основних засобiв здiйснюється за рахунками облiку 

капiтальних iнвестицiй. 

 

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або 

економічних обмежень 

Банк здiйснював свою дiяльнiсть в умовах третьої пандемiчної хвилi та запровадженням 

локдауну 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, в тому числi судової 

реформи,  загострення конфлiкту на Сходi України, що чинило негативний вплив на фiнансовi 

результати. 

 

 

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 

капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками 

фахівців емітента 

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 31 грудня 2020 року вiдповiдно до вимог Нацiонального банку України (далi - НБУ) 

банки повиннi утримувати норматив достатностi регулятивного капiталу на рiвнi 10% та 

норматив достатностi основного капiталу на рiвнi 7% по вiдношенню до активiв, зважених з 

урахуванням ризику, розрахованi вiдповiдно до постанов НБУ. 

Станом за 31 грудня 2020 року та 31 грудня 2019 року Банк дотримувався нормативу 

достатностi регулятивного капiталу (Н2) з показником 35,65% (31 грудня 2019 року: 73,01%) та 

нормативу достатностi основного капiталу (Н3) з показником 34,11% (31 грудня 2019 року: 



69,68%). 

Отже, станом за 31.12.2020 Банк має високий рiвень показникiв адекватностi регулятивного 

капiталу та лiквiдностi. В умовах коронакризи, нестабiльної економiчної та полiтичної ситуацiї в 

країнi, що в свою чергу призвело до стагнацiї економiки, Банк обрав консервативний пiдхiд до 

управлiння ризиками, що обумовлювався утримуванням значного обсяг вiльних коштiв для 

задоволення вимог клiєнтiв та мiнiмiзацiї ризику лiквiдностi. Тому, з метою дотримання 

показникiв лiквiдностi на належному рiвнi та забезпечення фiнансування своєї дiяльностi, банк 

постiйно працює у напрямку:  

- залучення депозитiв та поточних рахункiв вiд населення та юридичних осiб, як в нацiональнiй, 

так i в iноземнiй валютах, за рахунок запуску нових продуктiв, своєчасному перегляду 

вiдсоткових ставок з урахуванням ринку тощо;  

- збiльшення кiлькостi утримувачiв карток мiжнародних платiжних систем за рахунок введення 

нових конкурентоспроможних продуктiв;  

- розробка та впровадження нових банкiвських продуктiв з метою диверсифiкацiї джерел 

фiнансування дiяльностi банку. 

 

 

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного 

періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів 

Вартiсть укладених, але ще не виконаних договорiв (контрактiв) на кiнець звiтного перiоду не 

зазначається, у зв'язку з їх вiдсутнiстю. 

 

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення 

виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які 

можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) 

В наступному роцi Банк планує: 

- подальший розвиток корпоративного та роздрiбного сегментiв, за рахунок 

запуску/вдосконалення продуктiв, в тому числi кредитних з високим контролем рiвня 

кредитного ризику та прибутковiстю; 

- збiльшення коштiв клiєнтiв, як в корпоративному i роздрiбному сегментах, так i за 

рахунок наднацiональних фондiв; 

- подальше покращення/пiдвищення ефективностi мережi та концентрацiя на роботi iз 

заможними клiєнтами та клiєнтами з середнього класу, якi є цiльовими клiєнтами для Банку. 

 

Разом з тим, Банк буде продовжувати працювати у напрямку пiдвищення своєї конкурентної 

позицiї на ринку банкiвських послуг, за рахунок покращення якостi обслуговування клiєнтiв, 

вдосконалення та приведення своїх продуктiв у вiдповiднiсть до ринкових та клiєнтських 

потреб, збiльшення комiсiйних доходiв за рахунок розширення продуктової ланки, оптимiзацiї 

витрат та полiпшення фiнансового результату. 

 

 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження 

та розробку за звітний рік 

Банк в своїй дiяльностi не проводить дослiджень та не виконує розробок. 

 

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та 

результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та 

аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в 

довільній формі 

Вся необхiдна iнформацiя була зазначена та розкрита Банком вище. 

 



 

IV. Інформація про органи управління 
Орган 

управління 
Структура Персональний склад 

Загальнi Збори 

акцiонерiв Банку 

Власником Банку є один акцiонер - 

Iнтеза Санпаоло С.п.А.  

Власником Банку є один акцiонер - 

Iнтеза Санпаоло С.п.А.  

Наглядова Рада 

Банку 

Наглядова Рада Банку обирається 

Загальними Зборами акцiонерiв з числа 

акцiонерiв Банку, їх представникiв та 

незалежних членiв (незалежних 

директорiв). 

Станом на 31.12.2020 року склад 

Наглядової Ради Банку наступний: 

- Ецiо Салваi - Голова Наглядової Ради 

Банку, представник акцiонера. 

- Коррадо Казалiно - Заступник Голови 

Наглядової Ради Банку, незалежний 

директор. 

- Лаура Феббраро - член Наглядової 

Ради Банку, незалежний директор. 

- Андреа Фаццоларi - член Наглядової 

Ради Банку, представник акцiонера. 

- Лоренцо Фоссi - член Наглядової Ради 

Банку, представник акцiонера. 

- Емануелє Коллiнi - член Наглядової 

Ради Банку, представник акцiонера. 

- Фабрiцiо Маллен - член Наглядової 

Ради Банку, незалежний директор. 

 

Правлiння Правлiння Банку обирається 

Наглядовою Радою Банку i складається 

з Голови Правлiння, заступникiв 

Голови Правлiння (в тому числi 

Першого заступника та/або Другого 

заступника Голови у разi їх 

призначення Наглядовою Радою Банку) 

та членiв Правлiння, у т.ч. 

вiдповiдального за проведення 

фiнансового монiторингу працiвника 

Банку, кандидатура якого погоджена з 

Нацiональним банком України. 

Внутрiшня структура Правлiння, 

кiлькiсть заступникiв Голови 

Правлiння, об'єм їх повноважень 

визначаються Положенням про 

Правлiння. 

 

Станом на 31.12.2020 року склад 

Правлiння Банку наступний: 

- Джанлука Коррiас - Голова Правлiння 

АТ "ПРАВЕКС БАНК". 

- Бабаєв Семен Завлуєвич - Заступник 

Голови Правлiння Банку, керiвник 

головного управлiння роздрiбного 

бiзнесу. 

- Лупо Франческо- член Правлiння 

Банку, керiвник головного управлiння 

корпоративного бiзнесу. 

- Кожель Марко - член Правлiння 

Банку, керiвник головного кредитного 

управлiння. 

- Джузеппе Капрiолi Дарiо- член 

Правлiння Банку, керiвник головного 

операцiйного. 

- Баша Свiтлана Миколаївна - член 

Правлiння Банку, керiвник головного 

фiнансового управлiння. 

- Походзяєва Олена Євгенiївна - член 

Правлiння Банку, директор 

департаменту комплаєнсу та протидiї 

легалiзацiї доходiв, отриманих 

злочинним шляхом. 

 



V. Інформація про посадових осіб емітента 

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

№ з/п Посада Прізвище, ім'я, по батькові 

Рік 

народ

ження 

Освіта 

Стаж 

роботи 

(років) 

Найменування 

підприємства, 

ідентифікаційний код 

юридичної особи та посада, 

яку займав 

Дата набуття 

повноважень 

та термін, на 

який обрано 

(призначено) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Голова Правлiння Коррiас Джанлука 1960 Вища 30 

Iнтеза Санпаоло, м. Москва 

Росiя, 0079996015, 

Генеральний директор i 

Голова Правлiння 

13.12.2019, 

До 31.12.2022 

Опис: 
Працює 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.  

Повноваження та обов'язки Голови 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. 

 

2 

Керiвник головного 

кредитного управлiння. 

Член Правлiння 

Кожель Марко 1982 Вища 16 

Iнтеза Санпаоло С.п.А., 

Мiлан, Iталiя, 00799960158, 

Начальник регiонального 

вiддiлу управлiння кредитами 

19.04.2019, 

До 31.12.2021 

Опис: 
03.10.2016 року був призначений на посаду керiвника головного управлiння ризик-менеджменту.  

19.04.2019 року переведений на посаду керiвника головного кредитного управлiння. 

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. 

 

3 

Керiвник головного 

операцiйного 

управлiння Член 

Правлiння 

Капрiолi Джузеппе Дарiо 1966 Вища 28 

"Iндивiдуальна компанiя 

"КАПРIОЛI ДЖУЗЕППЕ 

ДАРIО", Iталiйська 

Республiка, н/а, Директор 

04.03.2020, 

До 31.12.2022 

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 немає 

 

4 

Керiвник головного 

управлiння 

корпоративного 

бiзнесу. Член 

Правлiння 

Лупо Франческо 1964 Вища 36 

Банка Iнтеза Београд, 

Сербська Республiка, н/а, 

Керiвник вiддiлу 

корпоративного та малого, та 

середнього бiзнесу, член 

Виконавчої Ради 

03.09.2018, 

До 31.12.2022 

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. 

 

5 

Керiвник головного 

фiнансового управлiння 

Член Правлiння 

Баша Свiтлана Миколаївна 1979 Вища 18 

АТ "ПРАВЕКС БАНК", 

14360920, Директор 

департаменту планування i 

контролю головного 

фiнансового управлiння 

04.03.2020, 

До 31.12.2022 

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. 

 

6 

Керiвник головного 

управлiння роздрiбного 

бiзнесу, заступник 

Голови Правлiння 

Банку 

Бабаєв Cемен Завлуєвич 1981 Вища 17 

АТ "ПРАВЕКС БАНК", 

14360920, Директор 

департаменту роздрiбного 

бiзнесу головного управлiння 

бiзнесу 

06.08.2018, 

Укладено 

безстроковий 

договiр. 

Опис: 
Працює у Банку з 13.01.2003 року. 

Повноваження та обов'язки Заступника Голови 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. 

 

7 Виконуючий обов`язки Юрченко Ганна 1965 Вища 35 ПАТ КБ "ПРАВЕКС-БАНК, 12.08.2019, 



голового 

бухгалтера-директор 

департаменту 

бухгалтерського облiку 

головного фiна 

Валентинiвна 14360920, Заступник 

Головного бухгалтера - 

начальник вiддiлу 

мiжбанкiвських операцiй 

головного фiнансового 

управлiння. 

До 11.02.2020 

Опис: 
 08.12.1993 року прийнята на посаду головного економiста вiддiлу податкового облiку департаменту бухгалтерського облiку головного 

фiнансового управлiння АТ "ПРАВЕКС БАНК".  

З 11.05.2005 року призначена на посаду заступника Головного бухгалтера за вiдповiдним погодженням Нацiонального банку України. 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.  

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  

 

8 

Головний 

бухгалтер-директор 

департаменту 

бухгалтерського облiку 

головного фiнансового 

управлiння 

Остахова Лiлiя Вiкторiвна 1977 Вища 19 

АТ "IНГ БАНК Україна ", 

21684818, Головний 

бухгалтер 

12.02.2020, 

Укладено 

безстроковий 

договiр. 

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 - директордепартаменту бухгалтерського облiку головного фiнансового управлiння з 12.02.2020 року, 

вiдповiдно до погодження Нацiональним банкум України. 

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

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

 

9 

Дир. деп. комплаєнсу та 

протидiї легалiз. 

доходiв, отриманих 

злочин. шляхом, 

вiдпов.особа за фiн мон 

Походзяєва Олена Євгенiвна 1979 Вища 24 

АТ "УКРСИББАНК", 

09807750, Начальник 

управлiння протидiї 

легалiзацiї грошових коштiв 

та фiнасування тероризму, 

департмент комплаєнс 

контролю 

 

02.03.2020, 

Укладено 

безстроковий 

договiр. 

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. 

1.04.2020 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. 

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

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

 

10 

Голова Наглядової Ради 

АТ "ПРАВЕКС БАНК" 
Салваi Ецiо 1952 Повна вища 47 

АТ "ПРАВЕКС БАНК", 

14360920, ПАТ КБ 

"ПРАВЕКС-БАНК", 

Начальник спецiальної 

координацiйної служби 

вiддiлу Спостережної Ради 

26.04.2018, 

Обрано на 

строк до 

рiчних 

загальних 

Зборiв 

акцiонерiв 

2021 року 

Опис: 
Повноваження та обов'язки Голови Наглядової Ради АТ "ПРАВЕКС БАНК" визначенi Статутом АТ "ПРАВЕКС БАНК" та Положенням про 

Наглядову Раду АТ "ПРАВЕКС БАНК", Договором, укладеним з Головою Наглядової Ради. Є представником акцiонерiв. Часткою у статутному 

капiталi Банку не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  

Винагорода виплачується згiдно з умовами, визначеними рiшенням акцiонера АТ "ПРАВЕКС БАНК". Iнформацiя про виплати провiдному 

управлiнському персоналу надана в таблицi 37.9 Примiтки 37 "Операцiї з пов'язаними сторонами" до фiнансової звiтностi Банку за рiк, що 

завершився 31.12.2019. 

Обiймає посади: Голова Наглядової Ради CIB Bank (Угорщина). 

Протягом своєї дiяльностi  Ецiо Салваi обiймав наступнi посади: Голова Наглядової Ради VUB Banka (Словаччина), Голова Правлiння Banka Koper 

- Копер (Словенiя); Генеральний керуючий i член Ради Директорiв, Голова Правлiння Intesa Sanpaolo Romania S.A. (Румунiя); Член Ради 

Директорiв Intesa Sanpaolo Лiзинг Румунiя IFN S.A. (Румунiя); Начальник спецiальної координацiйної служби вiддiлу Спостережної Ради  ПАТКБ 

"ПРАВЕКС-БАНК" (Україна). 

 

11 

Член Наглядової Ради 

АТ "ПРАВЕКС БАНК", 

Заступник Голови 

Наглядової Ради АТ 

"ПРАВЕКС БАНК" 

Казалiно Коррадо 1954 Вища 40 

Банк УБАЄ С.п.А. (Banca 

UBAE  S.p.A., Iталiя), н/д, 

Надзвичайний Комiсар 

26.04.2018, 

Обрано на 

строк до 

рiчних 

загальних 

Зборiв 

акцiонерiв 

2021 року 

Опис: 
Повноваження та обов'язки Члена Наглядової Ради, Заступника Голови Наглядової Ради визначенi Статутом АТ "ПРАВЕКС БАНК" та 

Положенням про Наглядову Раду АТ "ПРАВЕКС БАНК", Договором, укладеним з Заступником Голови Наглядової Ради. Є незалежним 



директором. Часткою у статутному капiталi Банку не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Винагорода виплачується згiдно з умовами, визначеними рiшенням акцiонера АТ "ПРАВЕКС БАНК". Iнформацiя про виплати провiдному 

управлiнському персоналу надана в таблицi 37.9 Примiтки 37 "Операцiї з пов'язаними сторонами" до фiнансової звiтностi Банку за рiк, що 

завершився 31.12.2019. 

Протягом своєї дiяльностi пан Коррадо Казалiно обiймав наступнi посади: Надзвичайний комiсар в Banca Ubae S.p.A. (Iталiя), керiвник 

європейського напряму та середземноморського регiону корпоративного та iнвестицiйного управлiння Intesa Sanpaolo S.p.A. (Iталiя),Член Ради 

Директорiв Societe Europeenne de Banque (Люксембург), Заступник Голови Ради Директорiв Banca Intesa (Францiя, Париж), та Заступник Голови 

Ради Директорiв Intesa Sanpaolo Bank Plc (Iрландiя, Дублiн). 

12 

Член Наглядової Ради 

АТ "ПРАВЕКС БАНК" 
Лаура Феббраро 1951 Вища 46 

АТ "ПРАВЕКС БАНК", 

14360920, Член Наглядової 

Ради, заступник Голови 

Наглядової Ради АТ 

"ПРАВЕКС БАНК" 

22.10.2020, 

Обрано на 

строк до 

рiчних 

загальних 

Зборiв 

акцiонерiв 

2021 року 

Опис: 
Дата обрання на посаду - 22.10.2020, та термiн, на який обрано - на строк до рiчних загальних Зборiв акцiонерiв 2021 року, але в будь-якому 

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

Винагорода виплачується згiдно з умовами, визначеними рiшенням акцiонера АТ "ПРАВЕКС БАНК". Iнформацiя про виплати провiдному 

управлiнському персоналу надана в таблицi 37.9 Примiтки 37 "Операцiї з пов'язаними сторонами" до фiнансової звiтностi Банку за рiк, що 

завершився 31.12.2019.  

Часткою у статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  

Незалежний директор. 

Зараз вона є членом Ради Директорiв: Allfunds Bank, м. Мадрид (партнерство Intesa Sanpaolo та Grupo Santander). 

Була членом Ради Директорiв: Banque Sanpaolo, м.Париж, Intereuropa Bank, м. Будапешт, Sanpaolo Bank, м. Люксембург, Banco Espirito Santo et de 

la Venetie, м. Париж, Sanpaolo Asset Management, м. Турин, Carifirenze Gestion International, м. Люксембург, Consorzio Fiscale Sanpaolo Imi, м. Рим, 

Sanpaolo Service, м. Люксембург, Intesa Sanpaolo Securiries Service, м. Мiлан; Assogestioni, м. Мiлан. 

 

 

13 

Член Наглядової Ради 

АТ "ПРАВЕКС БАНК" 
Андреа Фаццоларi 1974 Вища 20 

Iнтеза Санпаоло С.п.А. (Intesa 

Sanpaolo S.p.A.), Iталiя, 

00799960158, Директор 

Пiддепартаменту систем 

управлiння головного 

управлiння мiжнародних 

дочiрнiх банкiв 

28.07.2018, 

Обрано на 

строк до 

рiчних 

загальних 

Зборiв 

акцiонерiв 

2021 року 

Опис: 
Дата обрання на посаду - 28.07.2018 та термiн, на який обрано, - на строк до рiчних загальних Зборiв акцiонерiв 2021 року,  але в будь-якому 



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

Повноваження та обов'язки Члена Наглядової Ради визначенi Статутом АТ "ПРАВЕКС БАНК" та Положенням про Наглядову Раду АТ "ПРАВЕКС 

БАНК", Договором з Членом Наглядової Ради.Часткою у статутному капiталi Банку не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини не має. 

Винагорода виплачується згiдно з умовами, визначеними рiшенням акцiонера АТ "ПРАВЕКС БАНК". Iнформацiя про виплати провiдному 

управлiнському персоналу надана в таблицi 37.9 Примiтки 37 "Операцiї з пов'язаними сторонами" до фiнансової звiтностi Банку за рiк, що 

завершився 31.12.2019.  

Часткою у статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Представник акцiонера. 

На даний час обiймає посади: Керiвник департаменту систем управлiння та стратегiчних iнiцiатив головного управлiння мiжнародних банкiв Iнтеза 

Санпаоло С.п.А., Iталiя. Є Членом Наглядової Ради Intesa Sanpaolo Bank BIH, Сараєво, Боснiя та Герцеговина. 

В процесi його професiйної дiяльностi Андреа Фаццоларi займав наступнi посади: член Ради директорiв Intesa Sanpaolo Bank Albania. Начальник 

вiддiлу органiзацiї та управлiння проектами управлiння роздрiбного бiзнесу та малих i середнiх пiдприємств Intesa Sanpaolo S.p.A., м. Мiлан, Iталiя 
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Член Наглядової Ради 

АТ "ПРАВЕКС БАНК" 
Лоренцо Фоссi 1975 Вища 20 

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 

28.07.2018, 

Обрано на 

строк до 

рiчних 

загальних 

Зборiв 

акцiонерiв 

2021 року 

Опис: 
Дата обрання на посаду - 28.07.2018 та термiн, на який обрано, - на строк до рiчних загальних Зборiв акцiонерiв 2021 року, але в будь-якому 

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

Повноваження та обов'язки Члена Наглядової Ради визначенi Статутом АТ "ПРАВЕКС БАНК" та Положенням про Наглядову Раду АТ "ПРАВЕКС 

БАНК", Договором з Членом Наглядової Ради.  

Винагорода виплачується згiдно з умовами, визначеними рiшенням акцiонера АТ "ПРАВЕКС БАНК". Iнформацiя про виплати провiдному 

управлiнському персоналу надана в таблицi 37.9 Примiтки 37 "Операцiї з пов'язаними сторонами" до фiнансової звiтностi Банку за рiк, що 

завершився 31.12.2019.  

Часткою у статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Представник акцiонера. 

Обiймає посаду: Старший директор, Керiвник вiддiлу планування та контролю, управляючий директор Департаменту планування та контролю 

головного управлiння мiжнародних дочiрнiх банкiв Iнтеза Санпаоло С.п.А. (Intesa Sanpaolo S.p.A.), Iталiя. В процесi своєї професiйної дiяльностi 

Лоренцо Фоссi займав такi посади: начальник вiддiлу роботи з Tableau de Bord та управлiння сховищами даних - департаменту планування i 

контролю - управлiння мiжнародних дочiрнiх банкiв - Intesa Sanpaolo S.p.A., Iталiя. Начальник вiддiлу бюджету капiталу та проектiв - департамент 

планування та контролю i корпоративного розвитку - управлiння мiжнародних дочiрнiх банкiв, Intesa Sanpaolo S.p.A., Iталiя. 
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Член Наглядової Ради 

АТ "ПРАВЕКС БАНК" 
Емануелє Коллiнi 1958 Вища 33 

Iнтеза Санпаоло С.п.А. (Intesa 

Sanpaolo S.p.A.), Iталiя, 

00799960158, Старший 

15.03.2019, 

Обрано на 

строк до 



керiвник з кредитного 

андерайтингу по 

мiжнародним дочiрнiм 

банкам (частина пiдроздiлу 

кредитування Групи) 

рiчних 

загальних 

Зборiв 

акцiонерiв 

2021 року 

Опис: 
Дата обрання на посаду - 15.03.2019, починаючи з наступного дня пiсля прийняття рiшення про його обрання, та термiн, на який обрано, - на строк 

до рiчних загальних Зборiв акцiонерiв 2021року, але в будь-якому випадку, термiн повноважень не може перевищувати три роки з дати прийняття 

рiшення про призначення. 

Повноваження та обов'язки Члена Наглядової Ради визначенi Статутом АТ "ПРАВЕКС БАНК" та Положенням про Наглядову Раду АТ "ПРАВЕКС 

БАНК", Договором з Членом Наглядової Ради.  

Винагорода виплачується згiдно з умовами, визначеними рiшенням акцiонера АТ "ПРАВЕКС БАНК". Iнформацiя про виплати провiдному 

управлiнському персоналу надана в таблицi 37.9 Примiтки 37 "Операцiї з пов'язаними сторонами" до фiнансової звiтностi Банку за рiк, що 

завершився 31.12.2019.  

Часткою у статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Представник акцiонера. 

Обiймає посаду: - Старший керiвник з кредитного андерайтингу по мiжнародним дочiрнiм банкам (частина пiдроздiлу кредитування Групи), Iнтеза 

Санпаоло С.п.А. (Intesa Sanpaolo S.p.A.). В процесi своєї професiйної дiяльностi Емануелє Коллiнi займав такi посади: - Старший керiвник з 

кредитного андерайтингу по мiжнародним дочiрнiм банкам (частина пiдроздiлу кредитування Групи), Iнтеза Санпаоло С.п.А. (Intesa Sanpaolo 

S.p.A.), Банк Iнтеза Росiя - Член Правлiння та керiвник пiдроздiлу управлiння ризиками, Iнтеза Санпаоло С.п.А. керiвник корпоративного 

iнвестицiйного банкiнгу, кредитний пiдроздiл мiжнародних дочiрнiх банкiв та фiнансових iнституцiй (сфера керiвника головного кредитного 

управлiння), керiвник пiдроздiлу з управлiння мiжнародним кредитним ризиком (сфера керiвника головного кредитного управлiння), Iнтеза 

Санпаоло С.п.А. . 
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Член Наглядової Ради 

АТ "ПРАВЕКС БАНК" 
Фабрiцiо Маллен 1956 Вища 43 

АТ "ПРАВЕКС БАНК", 

14360920, Незалежний член 

Наглядової Ради 

27.09.2019, 

Обрано на 

строк до 

рiчних 

загальних 

Зборiв 

акцiонерiв 

2021 року 

Опис: 
Дата обрання на посаду - 27.09.2019 та термiн, на який обрано, - на строк до рiчних загальних Зборiв акцiонерiв 2021 року, але в будь-якому 

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

 Повноваження та обов'язки Члена Наглядової Ради визначенi Статутом АТ "ПРАВЕКС БАНК" та Положенням про Наглядову Раду АТ 

"ПРАВЕКС БАНК", Договором з Членом Наглядової Ради.  

Винагорода виплачується згiдно з умовами, визначеними рiшенням акцiонера АТ "ПРАВЕКС БАНК". Iнформацiя про виплати провiдному 

управлiнському персоналу надана в таблицi 37.9 Примiтки 37 "Операцiї з пов'язаними сторонами" до фiнансової звiтностi Банку за рiк, що 

завершився 31.12.2019.  

Часткою у статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Незалежний директор. 

Протягом своєї дiяльностi Фабрiцiо Маллен обiймав наступнi посади: Голова Кредитного секретарiату Кредитного управлiння Iнтеза Санпаоло 



С.п.А. (Intesa Sanpaolo S.p.A.), секретар Кредитного комiтету Групи; Член Наглядової Ради (незалежний ) АТ "ПРАВЕКС БАНК". 
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Член Наглядової Ради 

АТ "ПРАВЕКС БАНК" 
Серджiо Нiкола 1967 Вища 23 

ТОВ "ЛєА Консалтiнг" (LeA 

Consulting LLC, Україна), н/д, 

Генеральний директор 

26.04.2018, 

Припинено 

повноваженн

я 17.10.2020 

Опис: 
 Серджiо Нiкола припинив повноваження Члена Наглядової Ради, (незалежного члена) за його власним бажанням вiдповiдно до письмового 

повiдомлення про це Банк 02.10.2020 року. Серджiо Нiкола перебував на посадi Члена Наглядової Ради АТ "ПРАВЕКС БАНК", (незалежного 

члена) з 26 квiтня 2018 року по 16 жовтня 2020 року включно.  

 Повноваження та обов'язки Члена Наглядової Ради визначенi Статутом АТ "ПРАВЕКС БАНК" та Положенням про Наглядову Раду АТ 

"ПРАВЕКС БАНК", Договором з Членом Наглядової Ради. Часткою у статутному капiталi Банку не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi 

та посадовi злочини не має. 

Винагорода виплачується згiдно з умовами, визначеними рiшенням акцiонера АТ "ПРАВЕКС БАНК". Iнформацiя про виплати провiдному 

управлiнському персоналу надана в таблицi 37.9 Примiтки 37 "Операцiї з пов'язаними сторонами" до фiнансової звiтностi Банку за рiк, що 

завершився 31.12.2019. 

Стаж керiвної роботи - 23 роки. На даний час Серджiо Нiкола обiймає наступнi посади: ТОВ "Gorkogo real estate", Україна, 36203429, м. Київ; 

директор ТОВ "Lea Consulting", 35138857, Україна, м. Київ; Заступник директора ТОВ "Vipiemme East", 40826212, Україна, м.Київ; директор ТОВ 

"R&S", 39610829, Україна, м. Київ; директор компанiї "ICS International", 37734441, Україна, м. Київ; директор ТОВ "Vipiemme Solar", 38813068, 

Україна, м. Київ. 

В процесi своєї професiйної дiяльностi Серджiо Нiкола займав наступнi посади: менеджер проектiв компанiї ТОВ Archimedes Consulting Group 

(Iталiя), державний службовець мiжнародного центру Торгово-промислової палати м. П'ємонт (Iталiя). 

 



VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій 

(часток, паїв) 

Найменування юридичної 

особи засновника та/або 

учасника 

Ідентифікаційн

ий код 

юридичної 

особи 

засновника 

та/або учасника 

Місцезнаходження 

Відсоток акцій 

(часток, паїв), які 

належать 

засновнику та/або 

учаснику (від 

загальної 

кількості) 

Iнтеза Санпаоло С.п.А (Intesa 

Sanpaolo S.p.A.) 
00799960158 

10121, Iталiя (Italy), Турiн 

(Torino) р-н, Турiн (Torino), 

П'яцца Сан Карло, 156 (Piazza San 

Carlo, 156) 

100 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи 

Відсоток акцій 

(часток, паїв), які 

належать 

засновнику та/або 

учаснику (від 

загальної 

кількості) 

н/д 0 

Усього 100 

 

VII. Звіт керівництва (звіт про управління) 
 

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента 
В межах своєї стратегiї Банк чiтко визначив основну концепцiю розвитку банку, яка представляє 

собою визначення основних акцентiв, загальних цiлей та прiоритетiв, ключових напрямкiв у 

дiяльностi банку, зокрема: 

- розвиток корпоративного та роздрiбного кредитування з добре диверсифiкованим 

продуктовим портфелем; 

- зростання клiєнтських депозитiв, як в корпоративному, так i в роздрiбному сегментi, для 

забезпечення фiнансування зростання обсягiв кредитування, так i за рахунок наднацiональних 

фондiв для забезпечення фiнансування зростання обсягу кредитування; 

- покращення/пiдвищення ефективностi роздрiбної мережi для того, щоб мати бiльш ефективну 

структуру витрат, i в той же час, мати змогу сконцентруватися на роботi iз заможними 

клiєнтами та клiєнтами з середнього класу; 

- жорсткий контроль за витратами на персонал та адмiнiстративними витратами. 

Управлiння в ринковiй економiцi потребує постiйного коригування цiлей банку, що обумовлено 

змiною зовнiшнього середовища та макроекономiчних умов. Тому, окрiм стратегiчного 

планування, яке дозволяє передбачити цiлi, масштаби та оцiнити результати дiяльностi у 

спiввiдношеннi джерел та витрат, банк використовує планування бюджету на наступнiй рiк та 

оперативне (щоквартальне) планування дiяльностi банку на поточний рiк.  

 

 

2. Інформація про розвиток емітента 
Протягом 2020 року Банк здiйснював свою дiяльнiсть в умовах непередбачуваного розвитку 

макроекономiчного сценарiю на фонi свiтового потрясiння на мiжнародних ринках, викликаного 

спалахом коронавiрусу, зростання девальвацiї гривнi, змiн у виконавчiй владi країни, 

загострення 

ситуацiї з судовою реформою, замороженого конфлiкту на Сходi України. 

Враховуючи всi вищезазначенi фактори, починаючи з березня мiсяця, Банк був змушений 



спрямувати 

зусилля на збереження статусу надiйного та платоспроможного банку, i вжив наступнi заходи: 

- зосередився на управлiннi лiквiднiстю; 

- монiторив вiдток за коштами клiєнтiв; 

- змiнив графiк роботи вiддiлень; 

- перевiв спiвробiтникiв на роботу з дому iз вiддаленим доступом, щоб забезпечити безперервну 

операцiйну дiяльнiсть та одночасно захистити спiвробiтникiв вiд зараження; 

- розробив програму реструктуризацiї заборгованостi для клiєнтiв та активно її проводив; 

- проводив роботу в напрямку вдосконалення та переведення банкiвських послуг на on-line 

обслуговування клiєнтiв; 

- активно працював в напрямку digitalization; 

- активно працював у напрямку зниження операцiйних та адмiнiстративних витрат. 

 

Проте, не дивлячись на загострення ситуацiї з коронавiрусом та введення жорстких карантинних 

обмежень, Банк продовжував активно працювати у наступних напрямках: 

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

фiнансовий стан та високу репутацiю на ринку, а також потребували оборотних коштiв в 

перiод пандемiї; 

- 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; 

- розмiщував тимчасово вiльнi кошти в iноземнiй валютi в мiжбанкiвськi кредити та 

укладав угоди типу своп; 

- банк пiдписав угоду з ЄIБ на отримання кредитної лiнiї на фiнансування розвитку малого та 

середнього бiзнесу; 

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

клiєнтiв та ринку; 

- переглянув тарифи на деякi банкiвськi продукти; 

- проводив активну роботу щодо зменшення обсягiв прострочених кредитiв за рахунок 

проведення реструктуризацiї заборгованостi клiєнтiв; 

- проводив роботу в напрямку реалiзацiї/продажу заставного майна; 

- дотримання жорсткого контролю за операцiйними витратами та капiтальними iнвестицiями. 

Головною складовою фiнансового механiзму, яку використовує банк у своїй дiяльностi є 

стратегiчне 

планування. Цiль розроблення стратегiї полягає у забезпеченнi ефективної та 

конкурентоспроможної 

дiяльностi банку на фiнансовому ринку. 

 

 

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних 

паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового 

стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про: 
Зазначенi правочини не вчинялися Банком протягом звiтного перiоду. 

 

1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі 

політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої 

використовуються операції хеджування 
Банк здiйснює управлiння ризиками, спираючись на принципи безперервностi, передбачливостi i 

хеджування. Методи i системи управлiння ризиками, що використовуються Банком, постiйно 

модифiкуються, вiдображаючи змiни умов ринку та продуктiв. У вiдповiдностi до вимог ст.44 

Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть" у Банку передбачена система управлiння 



ризиками, яка складається з постiйно дiючих комiтетiв: Кредитного Комiтету, Комiтету з 

управлiння кредитним ризиком, Комiтету з управлiння непрацюючими активами, Комiтету з 

управлiння активами та пасивами, Комiтет з управлiння операцiйним ризиком, Комiтет 

управлiння змiнами, Комiтет з координацiї внутрiшнього контролю, Комiтет з управлiння 

iнформацiйною безпекою та Комiтет з питань управлiння кризою. 

До окремих структурних пiдроздiлiв, що забезпечують ризик-менеджмент Банку, вiдноситься 

Департамент управлiння ризиками. 

Наглядова Рада Банку визначає загальну стратегiю управлiння ризиками, затверджує та 

здiйснює перегляд Концепцiї (Полiтики) управлiння ризиками, встановлює загальний рiвень 

толерантностi до ризикiв. Правлiння Банку несе вiдповiдальнiсть за всi ризики, прийнятi 

Банком, та делегує частину своїх функцiй постiйно дiючим профiльним Комiтетам. Управлiння 

Банком, в тому числi i управлiння ризиками, виконується Правлiнням Банку на принципах, 

затверджених Наглядовою Радою в рамках загальної стратегiї i Полiтики управлiння ризиками. 

Монiторинг i контроль здiйснюються Правлiнням Банку та постiйно дiючими комiтетами пiд 

керiвництвом Наглядової Ради, як найвищого спостережного органу Банку. Пiдроздiл 

ризик-менеджменту є незалежними вiд керiвникiв бiзнесових напрямiв, що пiдтверджується 

пiдпорядкуванням Наглядовiй Радi Банку. 

 

 

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або 

ризику грошових потоків 
Протягом 2020 року банкiвський сектор працював в епоху коронакризи.  Складна 

епiдемiологiчна ситуацiя створила найбiльший ризик фактор протягом 2020 року, а саме: 

невизначеннiсть щодо подальшого розвитку, рiзкий попит на дiджиталiзацiю бiзнесу, та 

створення достатнiх умов захисту для споживачiв та спiвробiтникiв галузi. Незважаючи на 

очевидну кризу банки увiйшли в перiод пандемiї без помiтних дисбалансiв, достатньо 

капiталiзованими та високолiквiдними. Уперше в iсторiї пiд час кризи українськi банки не стали 

фактором посилення економiчної нестабiльностi. Навпаки, вони пiдтримували бiзнес, надаючи 

кредити. З часу розгортання кризи бiльшiсть банкiв досить швидко переорiєнтувалася на роботу 

онлайн. До певної мiри вiдбулася структурна змiна у форматi роботи банкiвського сектору. 

Незважаючи на тимчасове скорочення кiлькостi працюючих вiддiлень, доступнiсть банкiвських 

сервiсiв не знизилася. У третьому кварталi економiка почала зростати завдяки високому 

внутрiшньому попиту та сприятливiй ситуацiї на ключових ринках українського експорту. На 

вiдмiну вiд попереднiх криз цього разу вдалося уникнути нестабiльностi валютного ринку. 

Традицiйним ризиком для економiки та фiскальної сфери є повiльний прогрес у спiвпрацi з 

мiжнародними фiнансовими органiзацiями. Без такої спiвпрацi складно буде зберiгати 

неперервний доступ до свiтових ринкiв боргового капiталу та залучати прямi iноземнi 

iнвестицiї. Споживче кредитування суттєво уповiльнилося з розгортанням кризи - зменшилися 

як попит, так i пропозицiя на ринку. Протягом кризи не вiдбулося перетiкання клiєнтiв iз банкiв 

до небанкiвських кредиторiв, що свiдчить про досить стiйку сегментацiю 

клiєнтiв-позичальникiв. Iз липня спостерiгається швидке зростання iпотеки, що є унiкальним для 

України явищем, зважаючи на глибину кризи та значну невизначенiсть. Ключовий сприятливий 

для iпотеки фактор - суттєве зниження її вартостi. Достатнiсть капiталу банкiвського сектору 

значно перевищує мiнiмальнi рiвнi. Враховуючи вищезазначенi ризик фактори Банк посилив 

систему управлiння ризиками. Протягом 2020 року незважаючи на фактори ризику Банку 

вдалося втримати ризики на низькому рiвнi, про що свiдчать показники Достатностi капiталу 

Банку та показники лiквiлностi.  

 

4. Звіт про корпоративне управління: 

1) посилання на: 

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент 



https://www.pravex.com.ua/storage/tb-tree.node/2016/12/29/1483021253_corporate-governance-princi

ples.pdf 

 

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший 

кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати 
Банк у своїй дiяльностi застосовую лише власний кодекс корпоративного управлiння. 

 

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 

визначені законодавством вимоги 
Корпоративне управлiння органiзовано у вiдповiдностi до Принципiв (Кодекс) корпоративного 

управлiння ПАТ КБ "ПРАВЕКС-БАНК" (надалi - Принципи), що затверджений рiшенням 

Акцiонера вiд 13.12.2016 № 5/2016 та розмiщене на офiцiйному сайтi Банку за посиланням 

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

Програма дiй, спрямованих на створення ефективного корпоративного управлiння , передбачає, 

зокрема, формування прозорої та ефективної моделi корпоративного управлiння, яка 

забезпечила б збалансування iнтересiв акцiонерiв, менеджерiв, дiлових партнерiв та клiєнтiв 

Банку та суспiльства в цiлому. Пiд час розробки основних Принципiв (Кодексу) корпоративного 

управлiння Банку в тому числi враховувались положення наступних нормативно-правових актiв 

України: - Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть"; - Закону України "Про 

акцiонернi товариства".  

Протягом 2020 року Банк повнiстю дотримувався Принципiв (Кодексу) корпоративного 

управлiння Банку, затверджено Рiшенням Акцiонера Банку №5/2016 

 

 

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, 

зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від 

яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини 

таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення 

кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 

цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій 
За 2020 рiк вiдхилень вiд положень Принципiв (Кодексу) корпоративного управлiння не 

виявлено. 

 

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників) 
 

Вид загальних зборів 
річні позачергові 

 X 

Дата проведення 28.02.2020 

Кворум зборів 100 

Опис Вищим органом управлiння Банком є Загальнi Збори акцiонерiв Банку. З 

рiшеннями Акцiонера Банку можна ознайомитися за посиланням на веб-сайтi 

Банку: https://www.pravex.com.ua/o-banke/pro-nas/ustanovchi-dokumenti 

Вiдповiдно до ст. 49 Закону України "Про акцiонернi товариства" (далi - Закон) 

щодо особливостей проведення загальних зборiв товариством, що складається з 

однiєї особи, до товариства з одним акцiонером не застосовуються положення 

статей 33-48 щодо порядку скликання та проведення загальних зборiв 

акцiонерного товариства. Повноваження загальних зборiв товариства, передбаченi 

статтею 33 Закону та внутрiшнiми документами товариства, здiйснюються 

акцiонером одноосiбно. Рiшення акцiонера з питань, що належать до компетенцiї 

загальних зборiв, оформлюється ним письмово (у формi рiшення). Таке рiшення 

має статус протоколу загальних зборiв акцiонерного товариства. Позачерговi 

загальнi збори проводилися з iнiцiативи Акцiонера Банку 



Проведення позачергових Загальних зборiв iнiцiював Акцiонер (Iнтеза Санпаоло 

С.п.А.), що володiє 100 % акцiй Банку. 

Рiшення Акцiонера Банку вiд 28.02.2020 № 1/2020 прийнято рiшення щодо 

питань:    

- анулювання рiшення акцiонера АТ "ПРАВЕКС БАНК"  № 5/2019 вiд 12.12.2019 

р. у частинi затвердження змiн до Статуту Банку шляхом викладення його у новiй 

редакцiї; 

- затвердження змiн до Статуту банку, шляхом викладення його у новiй редакцiї. 

 

Вид загальних зборів 
річні позачергові 

X  

Дата проведення 25.06.2020 

Кворум зборів 100 

Опис Проведення чергових Загальних зборiв iнiцiював Акцiонер (Iнтеза Санпаоло 

С.п.А.), що володiє 100 % акцiй Банку. 

Рiшення Акцiонера Банку вiд 25.06.2020 № 2/2020 прийнято рiшення щодо 

питань:    

- затвердження фiнансової звiтностi АТ "ПРАВЕКС БАНК" на 31.12.2019 р. та за 

рiк, що закiнчився на цю дату; розгляд/затвердження Звiтiв незалежних аудиторiв 

ТОВ "БЕЙКЕР ТIЛЛI УКРАЇНА;  затвердження Звiту пр управлiння (Звiту 

керiвництва) на 31.12.2019 р. та за рiк, що закiнчився на цю дату; - затвердження 

фiнансового результату АТ "ПРАВЕКС БАНК" за 2019 рiк; 

- затвердження розмiру рiчних дивiдендiв.  

- затвердження Звiту Наглядової Ради АТ "ПРАВЕКС БАНК" за 2019 рiк;    

- затвердження заходiв за результатами його розгляду; 

- затвердження Звiту Правлiння АТ "ПРАВЕКС БАНК" за 2019 рiк;  

- затвердження заходiв за результатами його розгляду; 

- затвердження звiту про винагороду членiв Наглядової Ради АТ "ПРАВЕКС 

БАНК" за 2019 рiк;  

- затвердження звiту Ревiзiйної комiсiї АТ "ПРАВЕКС БАНК" за 2019 рiк;  

 

 

  

 

 

Вид загальних зборів 
річні позачергові 

 X 

Дата проведення 23.09.2020 

Кворум зборів 100 

Опис Проведення чергових Загальних зборiв iнiцiював Акцiонер (Iнтеза Санпаоло 

С.п.А.), що володiє 100 % акцiй Банку. 

Рiшення Акцiонера Банку вiд 23.09.2020 № 3/2020 прийнято рiшення щодо 

питання:    

- затвердження Полiтики винагород та заохочень 2020 Банку.  

 

 

Вид загальних зборів 
річні позачергові 

 X 

Дата проведення 22.10.2020 

Кворум зборів 100 

Опис Проведення чергових Загальних зборiв iнiцiював Акцiонер (Iнтеза Санпаоло 

С.п.А.), що володiє 100 % акцiй Банку. 

Рiшення Акцiонера Банку вiд 22.10.2020 № 4/2020 прийнято рiшення щодо 

питання:    



 - Призначення нового члена Наглядової Ради Банку (незалежного). 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів 

останнього разу у звітному році? 

 Так Ні 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні 

збори 
 X 

Акціонери  X 

Депозитарна установа  X 

Інше (зазначити) 

Згiдно з вимогами ст. 49 Закону України "Про акцiонернi 

товариства" повноваження Загальних зборiв емiтента 

здiйснюються акцiонером одноосiбно. 

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для 

участі в останніх загальних зборах у звітному році (за наявності контролю)? 

 Так Ні 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками 

акцій 
 X 

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах 

останнього разу у звітному році? 

 Так Ні 

Підняттям карток  X 

Бюлетенями (таємне голосування)  X 

Підняттям рук  X 

Інше (зазначити) 

Згiдно з вимогами ст. 49 Закону України "Про акцiонернi 

товариства" повноваження Загальних зборiв емiтента 

здiйснюються акцiонером одноосiбно. 

 

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році? 

 Так Ні 

Реорганізація  X 

Додатковий випуск акцій  X 

Унесення змін до статуту  X 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу 

товариства 
 X 

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу 

товариства 
 X 

Обрання або припинення повноважень голови та членів 

наглядової ради 
X  

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого 

органу 
 X 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії 

(ревізора) 
 X 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді  X 

Інше (зазначити)  

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? 



 Так Ні 

  X 

 

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори: 

 Так Ні 

Наглядова рада  X 

Виконавчий орган  X 

Ревізійна комісія (ревізор)  X 

Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно 

є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій 

товариства  

Проведення позачергових 

Загальних зборiв iнiцiював 

Акцiонер (Iнтеза Санпаоло 

С.п.А.), що володiє 100 % 

акцiй Банку. 

Інше (зазначити) - 

 

У разі скликання, але непроведення річних 

(чергових) загальних зборів зазначається 

причина їх непроведення 

- 

 

У разі скликання, але непроведення 

позачергових загальних зборів 

зазначається причина їх непроведення 

- 

 

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента 
 

Склад наглядової ради (за наявності)  
 

Персональний склад наглядової ради 
Незалежний член 

наглядової ради 

Залежний член 

наглядової ради 

Ецiо Салваi  X 

Функціональні обов'язки 

члена наглядової ради 

Вiдповiдно до Статуту Банку до компетенцiї Наглядової Ради 

Банку належить: 

1) Затвердження проектiв рiчних фiнансових звiтiв Банку перед 

їх поданням на остаточне затвердження Загальних Зборiв 

акцiонерiв;  

2) Прийняття рiшень щодо участi Банку в створеннi банкiвських 

асоцiацiй та участi в промислових та фiнансових групах й iнших 

об'єднаннях, якщо це не суперечить вимогам чинного 

законодавства України; 

3) затвердження стратегiї розвитку Банку вiдповiдно до основних 

напрямiв дiяльностi, визначених Загальними Зборами акцiонерiв  

Банку, перегляд та оцiнка основних принципiв ведення бiзнесу 

Банком та визначення i затвердження стратегiї та полiтики 

управлiння ризиками, процедури управлiння ними, а також 

перелiку ризикiв, їх граничних розмiрiв; контроль за 

ефективнiстю функцiонування системи управлiння ризиками;  

схвалення полiтики ведення бiзнесу Банком; делегування 

повноважень розпоряджатися власнiстю та коштами Банку 

iншим органам Банку або посадовим особам; визначення 

кредитної полiтики Банку;  



4) Затвердження "Зводу правил про внутрiшнє делегування 

повноважень" та "Книги пiдписiв", якi визначають межi, 

компетенцiю та повноваження вiдповiдних функцiй i 

спiвробiтникiв Банку; 

5) Встановлення порядку перевiрки та нагляду за дiяльнiстю 

Банку; 

6) Здiйснення контролю за дiяльнiстю Правлiння Банку, внесення 

пропозицiй щодо її вдосконалення;  розгляд звiту Правлiння 

Банку та затвердження заходiв за результатами його розгляду; 

7) Визначення органiзацiйної структури Банку, у тому числi 

пiдроздiлу внутрiшнього аудиту Банку; затвердження внутрiшнiх 

положень, що регламентують дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв 

Банку; 

8) Визначення порядку роботи та планiв пiдроздiлу внутрiшнього 

аудиту i контроль за його дiяльнiстю; 

9) Обрання i вiдкликання (припинення) повноважень Голови та 

членiв Правлiння Банку, керiвникiв Головних управлiнь, 

департаментiв та вiддiлiв, якi безпосередньо пiдпорядковуються 

Головi Правлiння Банку, а також керiвника пiдроздiлу 

внутрiшнього аудиту Банку; 

10) Призначення Заступникiв Голови Правлiння як тимчасово 

виконуючих обов'язки Голови у випадках, передбачених 

Статутом та/або Положенням про Правлiння; 

11) Затвердження умов  цивiльно-правових, трудових договорiв 

(контрактiв), що укладаються з членами Правлiння, включаючи 

Голову Правлiння, працiвниками пiдроздiлу внутрiшнього 

аудиту, включаючи встановлення розмiру їх винагороди, у тому 

числi заохочувальних та компенсацiйних виплат, та надання 

повноважень Головi Наглядової Ради пiдписувати 

цивiльно-правовi, трудовi договори (контракти) з членами 

Правлiння, включаючи Голову Правлiння;  

12) Прийняття рiшення про вiдсторонення Голови Правлiння або 

члена Правлiння вiд виконання його повноважень та обрання 

особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови 

Правлiння Банку; 

13) Затвердження положення про винагороду членiв Правлiння 

Банку вимоги до якого встановлюються Нацiональним банком 

України; 

14) Затвердження звiту про винагороду членiв Правлiння Банку, 

вимоги до якого встановлюються Нацiональним банком України; 

15) Вибiр зовнiшнього аудитора Банку; прийняття рiшення щодо 

його призначення/вiдкликання; визначення умов договору, що 

укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 

16) Розгляд висновку зовнiшнього незалежного аудитора Банку 

та пiдготовка рекомендацiй Загальним Зборам акцiонерiв для 

прийняття рiшення щодо нього;  

17) Забезпечення належного функцiонування адекватної системи 

пiдготовки до розгляду на засiданнi питань, що належать до 

компетенцiї Наглядової Ради. Порядок утворення та дiяльностi 

комiтетiв встановлюється положеннями про комiтети Наглядової 

Ради, що затверджуються Наглядовою Радою Банку. Робочi 



процедури та повноваження комiтетiв визначаються Наглядовою 

Радою при створеннi таких комiтетiв; 

25) Затвердження внутрiшнiх положень, якими регулюється 

дiяльнiсть Банку, крiм тих, що вiднесенi до виключної 

компетенцiї Загальних Зборiв законодавством про акцiонернi 

товариства та тих, що рiшенням Наглядової Ради переданi для 

затвердження Правлiнню Банку; 

26) Прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Банком 

акцiй; 

27) Прийняття рiшення про викуп розмiщених Банком iнших, 

крiм акцiй, цiнних паперiв; 

28) Затвердження ринкової вартостi майна у випадках, 

передбачених законодавством та цим Статутом;  

29) Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на 

отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв 

вiдповiдно до вимог чинного законодавства; 

30) Вирiшення питань, передбачених законодавством, в разi 

злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Банку; 

31) Прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у 

випадках, передбачених законодавством та цим Статутом;  

32) Визначення ймовiрностi визнання Банку неплатоспроможним 

внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у 

тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 

33) Прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Банку та 

затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, 

встановлення розмiру оплати його послуг; 

34) Прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної та/або 

клiрингової установи  та затвердження умов договору, що 

укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати його послуг; 

35) Надсилання у випадках, передбачених законодавством про 

акцiонернi товариства, пропозицiї акцiонерам про придбання 

належних їм акцiй; 

36) Затвердження бюджету Банку, у тому числi бюджету 

пiдроздiлу внутрiшнього аудиту, та бiзнес-плану розвитку Банку; 

37) Забезпечення своєчасного надання (опублiкування) Банком 

достовiрної iнформацiї щодо його дiяльностi вiдповiдно до 

законодавства; 

38) Здiйснення контролю за своєчаснiстю надання 

(опублiкування) Банком достовiрної iнформацiї про його 

дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства;  опублiкування Банком 

iнформацiї про принципи (кодекс) корпоративного управлiння 

Банку; 

39) Вирiшення будь-яких iнших питань, якi делегуються за 

рiшенням Загальних Зборiв акцiонерiв до повноважень 

Наглядової ї Ради; 

40) Затвердження порядку здiйснення операцiй iз пов'язаними з 

Банком особами. 

 

Коррадо Казалiно X  

Функціональні обов'язки 

члена наглядової ради 

 



Лаура Феббраро X  

Функціональні обов'язки 

члена наглядової ради 

 

Андреа Фаццоларi  X 

Функціональні обов'язки 

члена наглядової ради 

 

Емануелє Коллiнi  X 

Функціональні обов'язки 

члена наглядової ради 

 

Лоренцо Фоссi  X 

Функціональні обов'язки 

члена наглядової ради 

 

Фабрiцiо Маллен X  

Функціональні обов'язки 

члена наглядової ради 

Вiдповiдно до Статуту Банку до компетенцiї Наглядової Ради 

Банку належить: 

1) Затвердження проектiв рiчних фiнансових звiтiв Банку перед 

їх поданням на остаточне затвердження Загальних Зборiв 

акцiонерiв; 

2) Прийняття рiшень щодо участi Банку в створеннi банкiвських 

асоцiацiй та участi в промислових та фiнансових групах й iнших 

об'єднаннях, якщо це не суперечить вимогам чинного 

законодавства України; 

3) затвердження стратегiї розвитку Банку вiдповiдно до основних 

напрямiв дiяльностi, визначених Загальними Зборами акцiонерiв 

Банку, перегляд та оцiнка основних принципiв ведення бiзнесу 

Банком та визначення i затвердження стратегiї та полiтики 

управлiння ризиками, процедури управлiння ними, а також 

перелiку ризикiв, їх граничних розмiрiв; контроль за 

ефективнiстю функцiонування системи управлiння ризиками; 

схвалення полiтики ведення бiзнесу Банком; делегування 

повноважень розпоряджатися власнiстю та коштами Банку 

iншим органам Банку або посадовим особам; визначення 

кредитної полiтики Банку; 

4) Затвердження "Зводу правил про внутрiшнє делегування 

повноважень" та "Книги пiдписiв", якi визначають межi, 

компетенцiю та повноваження вiдповiдних функцiй i 

спiвробiтникiв Банку; 

5) Встановлення порядку перевiрки та нагляду за дiяльнiстю 

Банку; 

6) Здiйснення контролю за дiяльнiстю Правлiння Банку, внесення 

пропозицiй щодо її вдосконалення; розгляд звiту Правлiння 

Банку та затвердження заходiв за результатами його розгляду; 

7) Визначення органiзацiйної структури Банку, у тому числi 

пiдроздiлу внутрiшнього аудиту Банку; затвердження внутрiшнiх 

положень, що регламентують дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв 

Банку; 

8) Визначення порядку роботи та планiв пiдроздiлу внутрiшнього 

аудиту i контроль за його дiяльнiстю; 

9) Обрання i вiдкликання (припинення) повноважень Голови та 

членiв Правлiння Банку, керiвникiв Головних управлiнь, 



департаментiв та вiддiлiв, якi безпосередньо пiдпорядковуються 

Головi Правлiння Банку, а також керiвника пiдроздiлу 

внутрiшнього аудиту Банку; 

10) Призначення Заступникiв Голови Правлiння як тимчасово 

виконуючих обов'язки Голови у випадках, передбачених 

Статутом та/або Положенням про Правлiння; 

11) Затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв 

(контрактiв), що укладаються з членами Правлiння, включаючи 

Голову Правлiння, працiвниками пiдроздiлу внутрiшнього 

аудиту, включаючи встановлення розмiру їх винагороди, у тому 

числi заохочувальних та компенсацiйних виплат, та надання 

повноважень Головi Наглядової Ради пiдписувати 

цивiльно-правовi, трудовi договори (контракти) з членами 

Правлiння, включаючи Голову Правлiння; 

12) Прийняття рiшення про вiдсторонення Голови Правлiння або 

члена Правлiння вiд виконання його повноважень та обрання 

особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови 

Правлiння Банку; 

13) Затвердження положення про винагороду членiв Правлiння 

Банку вимоги до якого встановлюються Нацiональним банком 

України; 

14) Затвердження звiту про винагороду членiв Правлiння Банку, 

вимоги до якого встановлюються Нацiональним банком України; 

15) Вибiр зовнiшнього аудитора Банку; прийняття рiшення щодо 

його призначення/вiдкликання; визначення умов договору, що 

укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 

16) Розгляд висновку зовнiшнього незалежного аудитора Банку 

та пiдготовка рекомендацiй Загальним Зборам акцiонерiв для 

прийняття рiшення щодо нього; 

17) Забезпечення належного функцiонування адекватної системи 

внутрiшнього та зовнiшнього контролю за дiяльнiстю Банку; 

контроль за ефективнiстю системи внутрiшнього контролю; 

виявлення помилок в системi контролю та вироблення 

пропозицiй та рекомендацiй щодо їх усунення; здiйснення 

контролю за ефективнiстю зовнiшнього аудиту, об'єктивнiстю та 

незалежнiстю аудитора; здiйснення контролю за усуненням 

недолiкiв, виявлених Нацiональним банком та iншими органами 

державної влади та управлiння, якi в межах компетенцiї 

здiйснюють нагляд за дiяльнiстю Банку, пiдроздiлом 

внутрiшнього аудиту та аудиторською фiрмою, за результатами 

проведення зовнiшнього аудиту; 

18) Прийняття рiшень щодо створення, реорганiзацiї та лiквiдацiї 

дочiрнiх пiдприємств, iнших юридичних осiб, фiлiй, вiддiлень та 

представництв Банку та затвердження їх статутiв та положень 

або погодження здiйснення операцiй; прийняття рiшення щодо 

участi в дочiрнiх пiдприємствах, iнших юридичних особах; 

19) прийняття рiшення про проведення Рiчних або Позачергових 

Загальних Зборiв акцiонерiв, формування тимчасової лiчильної 

комiсiї у разi скликання Загальних Зборiв акцiонерiв Наглядовою 

Радою, затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування; 

обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, 



встановлених законом, визначення дати складення перелiку 

акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення 

Загальних Зборiв акцiонерiв та мають право на участь у 

Загальних Зборах акцiонерiв вiдповiдно до законодавства, 

пiдготовка порядку денного Загальних Зборiв акцiонерiв; 

прийняття рiшення про дату проведення Загальних Зборiв 

акцiонерiв та про включення пропозицiй до порядку денного, 

крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних Зборiв 

акцiонерiв; повiдомлення про проведення Загальних Зборiв 

акцiонерiв вiдповiдно до законодавства; 

20) Прийняття рiшень щодо притягнення посадових осiб органiв 

управлiння та контролю Банку до майнової вiдповiдальностi; 

21) Прийняття рiшень щодо покриття збиткiв згiдно з 

процедурами вiдшкодування збиткiв, затвердженими Загальними 

Зборами акцiонерiв; затвердження плану вiдновлення дiяльностi 

Банку; визначення джерел капiталiзацiї та iншого фiнансування 

Банку; 

22) Прийняття рiшень щодо розмiщення цiнних паперiв Банку (за 

винятком акцiй) у вiдповiдностi до вимог чинного законодавства 

України; 

23) Створення комiтетiв, що займаються, мiж iншим, 

затвердженням рiшень щодо видачi кредитiв, майновими 

питаннями, питаннями аудиту та персоналу, зокрема: Кредитний 

комiтет, Комiтет з управлiння активами та пасивами, Тарифний 

комiтет, Комiтет з протидiї легалiзацiї доходiв, отриманих 

злочинним шляхом, Комiтет з управлiння змiнами, iнших 

комiтетiв; затвердження Положень про такi комiтети; 

24) Прийняття рiшень щодо створення постiйних чи тимчасових 

комiтетiв у складi Наглядової Ради або Правлiння для роботи над 

конкретними питаннями або для попереднього вивчення i 

пiдготовки до розгляду на засiданнi питань, що належать до 

компетенцiї Наглядової Ради. Порядок утворення та дiяльностi 

комiтетiв встановлюється положеннями про комiтети Наглядової 

Ради, що затверджуються Наглядовою Радою Банку. Робочi 

процедури та повноваження комiтетiв визначаються Наглядовою 

Радою при створеннi таких комiтетiв; 

25) Затвердження внутрiшнiх положень, якими регулюється 

дiяльнiсть Банку, крiм тих, що вiднесенi до виключної 

компетенцiї Загальних Зборiв законодавством про акцiонернi 

товариства та тих, що рiшенням Наглядової Ради переданi для 

затвердження Правлiнню Банку; 

26) Прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Банком 

акцiй; 

27) Прийняття рiшення про викуп розмiщених Банком iнших, 

крiм акцiй, цiнних паперiв; 

28) Затвердження ринкової вартостi майна у випадках, 

передбачених законодавством та цим Статутом; 

29) Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на 

отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв 

вiдповiдно до вимог чинного законодавства; 

30) Вирiшення питань, передбачених законодавством, в разi 



злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Банку; 

31) Прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у 

випадках, передбачених законодавством та цим Статутом; 

32) Визначення ймовiрностi визнання Банку неплатоспроможним 

внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у 

тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 

33) Прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Банку та 

затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, 

встановлення розмiру оплати його послуг; 

34) Прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної та/або 

клiрингової установи та затвердження умов договору, що 

укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати його послуг; 

35) Надсилання у випадках, передбачених законодавством про 

акцiонернi товариства, пропозицiї акцiонерам про придбання 

належних їм акцiй; 

36) Затвердження бюджету Банку, у тому числi бюджету 

пiдроздiлу внутрiшнього аудиту, та бiзнес-плану розвитку Банку; 

37) Забезпечення своєчасного надання (опублiкування) Банком 

достовiрної iнформацiї щодо його дiяльностi вiдповiдно до 

законодавства; 

38) Здiйснення контролю за своєчаснiстю надання 

(опублiкування) Банком достовiрної iнформацiї про його 

дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства; опублiкування Банком 

iнформацiї про принципи (кодекс) корпоративного управлiння 

Банку; 

39) Вирiшення будь-яких iнших питань, якi делегуються за 

рiшенням Загальних Зборiв акцiонерiв до повноважень 

Наглядової ї Ради; 

40) Затвердження порядку здiйснення операцiй iз пов'язаними з 

Банком особами. 

 

 

Чи проведені засідання 

наглядової ради, 

загальний опис 

прийнятих на них 

рішень; процедури, що 

застосовуються при 

прийнятті наглядовою 

радою рішень; 

визначення, як 

діяльність наглядової 

ради зумовила зміни у 

фінансово-господарській 

діяльності товариства 

Банком складається план засiдань на рiк та рiчний робочий план 

для Наглядової Ради Банку. Засiдання Наглядової Ради 

скликаються в мiру необхiдностi, але не рiдше одного разу на 

квартал. 

Протягом 2020 року проведено 17 засiдань Наглядової Ради. 

Бiльшiсть засiдань Наглядової Ради було присвячено 

затвердженню звiтiв органiв управлiння та служби внутрiшнього 

аудиту, органiзацiйної структури Банку, положень про 

структурнi пiдроздiли та внутрiшнiх положень Банку, також 

Наглядова Рада розглядала кадровi питання, питання щодо 

затвердження Стратегiї розвитку та Бiзнес-плану АТ "ПРАВЕКС 

БАНК".  

Переважна бiльшiсть засiдань Наглядової Ради Банку проведена 

за участi всiх членiв Ради Банку. Виняток становить перебування 

членiв Ради у вiдпустцi, вiдрядженнi або на лiкарняному. 

Рiшення Наглядової Ради з усiх питань приймаються простою 

бiльшiстю голосiв членiв Наглядової Ради, якi беруть участь у 

Засiданнi та мають право голосу. На Засiданнi кожен член 

Наглядової Ради має при голосуваннi один голос. Голова 



Наглядової Ради має право вирiшального голосу у разi рiвного 

розподiлу голосiв членiв Наглядової ради пiд час прийняття 

рiшень. Вирiшувалися питання щодо визначення аудиторської 

фiрми для проведення зовнiшнього аудиту фiнансової звiтностi 

Банку та здiйснення оцiнки стiйкостi Банку, затверджувались 

умови договору iз обраною аудиторською фiрмою. 

 

 

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)? 

 Так Ні 
Персональний склад 

комітетів 

З питань аудиту X  

 Голова комiтету - 

Коррадо Казалiно; Члени 

комiтету: Лаура Фебарро, 

Лоренцо Фоссi. 

З питань призначень  X - 

З винагород  X - 

Інше (зазначити) 

Комiтет з управлiння ризиками Голова комiтету - 

Фабрiцiо Маллен; Члени 

комiтету: Емануєле 

Коллiнi, Коррадо Фабрiцiо 

Маллен (Голова комiтету), 

Емануелє Коллiнi, 

Коррадо Казалiно  

 

Чи проведені засідання 

комітетів наглядової 

ради, загальний опис 

прийнятих на них 

рішень 

У 2020 роцi було проведено 4 засiдання комiтету з управлiння 

ризиками. 

Рiшення приймались вiдповiдно до обсягу повноважень комiтету. 

 

У разі проведення оцінки 

роботи комітетів 

зазначається інформація 

щодо їх компетентності 

та ефективності 

Оцiнка роботи комiтетiв Наглядової ради за 2020 рiк була 

проведена протягом лютого 2021 року, результати оцiнки 

затваердженi Рiшенням Наглядової ради 27.04.2021. 

Вiдповiдно до результатiв оцiнки дiяльнiсть  комiтетiв 

Наглядової ради є ефективною та мають належний рiвень 

колективної придатностi. 

 

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи 

Оцінка роботи 

наглядової ради 

Наглядова Рада Банку повнiстю вiдповiдає вимогам Банку щодо 

наявних навичок та досвiду вiдповiдно до розмiру Банку, 

враховуючи значний вiдповiдний досвiд та знання Голови та 

Членiв Наглядової Ради, що є достатнiм для повного та 

глибокого розгляду всiх питань, що подаються на розгляд 

Наглядовою Радою. Рiзноманiтнiсть областей освiти та набутого 

робочого досвiду всiх Членiв Наглядової Ради повнiстю охоплює 

сфери банкiвських продуктiв та профiлю ризику, включаючи, але 

не обмежуючись, щодо сфери корпоративного управлiння, 

планування та контролю, щодо стратегiчного планування, ринкiв 

капiталу. Незалежнi директори Наглядової Ради повнiстю 

вiдповiдають вимогам щодо незалежностi членiв Наглядової 



Ради.  

Таким чином, Голова та Члени Наглядової Ради Банку мають 

рiзностороннiй досвiд роботи та освiту, що забезпечує належний 

рiвень їх колективної придатностi з урахуванням розмiру та 

особливостей дiяльностi Банку, характеру й обсягу банкiвських 

та iнших фiнансових послуг, профiлю ризику Банку, системної 

важливостi Банку та дiяльностi банкiвської групи, до складу якої 

входить Банк. 

Члени Ради Банку спiльно як група мають знання, навички та 

досвiд, необхiднi для здiйснення Радою Банку її повноважень, 

тобто Рада Банку як колективний орган має належне розумiння 

тих сфер дiяльностi Банку, за якi Члени Ради Банку спiльно 

вiдповiдальнi, а також має досвiд i навички здiйснювати 

ефективне управлiння Банком. Рада Банку має достатню кiлькiсть 

Членiв, якi володiють знаннями, навичками та досвiдом у всiх 

сферах дiяльностi Банку, що дає змогу професiйно обговорювати 

питання, щодо яких приймаються рiшення. 

Члени Ради Банку вiдкрито та критично обговорюють питання на 

засiданнях Наглядової Ради. Думка кожного члена Наглядової 

ради завжди вислуховується та обговорюється до прийняття 

остаточного рiшення. За результатами обговорення питань Члени 

Ради Банку знаходять спiльне рiшення, яке в найбiльшiй мiрi 

вiдповiдає iнтересам Банку. Таким чином, спостерiгається 

високий рiвень взаємодiї мiж Членами Наглядової Ради пiд час 

засiдань Наглядової Ради Банку, що пiдтверджується змiстом 

протоколiв засiдань Ради Банку. 

Рiшення, прийнятi Наглядовою Радою, належним чином 

виконуються Правлiнням та структурними пiдроздiлу Банку. 

Рада Банку розвиває високi етичнi та професiйнi стандарти, 

дотримується таких стандартiв та забезпечує їх упровадження i 

дотримання керiвниками Банку, керiвниками пiдроздiлiв 

контролю та iншими працiвниками Банку.  

 

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного 

товариства? 

 Так Ні 

Галузеві знання і досвід роботи в галузі X  

Знання у сфері фінансів і менеджменту X  

Особисті якості (чесність, відповідальність)  X 

Відсутність конфлікту інтересів X  

Граничний вік  X 

Відсутні будь-які вимоги  X 

Інше (зазначити) 

Згiдно зi Статутом Банку члени Наглядової Ради повиннi 

вiдповiдати вимогам Закону України "Про банки i банкiвську 

дiяльнiсть". 

X  

 

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми 

правами та обов'язками? 



 Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом 

внутрішніх документів акціонерного товариства 
X  

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового 

члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками 
 X 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне 

навчання (з корпоративного управління або фінансового 

менеджменту) 

X  

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк 

або не було обрано нового члена 
 X 

Інше (зазначити)  

 

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради? 

 Так Ні 

Винагорода є фіксованою сумою X  

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення 

ринкової вартості акцій 
 X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства  X 

Члени наглядової ради не отримують винагороди  X 

Інше (запишіть) Деякi члени Наглядової ради не отримують винагороди. 

 

Склад виконавчого органу 
 

Персональний склад 

виконавчого органу 
Функціональні обов'язки члена виконавчого органу 

Джанлука Коррiас - 

Голова Правлiння 

До компетенцiї Правлiння Банку належать такi функцiї: 

1) Розглядати i затверджувати звiти про роботу структурних 

пiдроздiлiв Банку; 

2) Розглядати i вирiшувати iншi питання, винесенi на розгляд 

Головою Правлiння Банку, його заступниками, членами 

Правлiння, за винятком повноважень, що вiднесенi до виключної 

компетенцiї Загальних Зборiв акцiонерiв та Наглядової Ради 

Банку; 

3) Брати участь у Загальних Зборах акцiонерiв з правом 

дорадчого голосу через своїх представникiв - Голову Правлiння 

чи iншого члена Правлiння; 

4) Забезпечення пiдготовки для затвердження Наглядовою Радою 

Банку проектiв бюджету Банку, стратегiї та бiзнес-плану 

розвитку Банку; 

5) Реалiзацiя стратегiї та бiзнес-плану розвитку Банку; 

6) Визначення форми та встановлення порядку монiторингу 

дiяльностi Банку; 

7) Реалiзацiя стратегiї та полiтики управлiння ризиками, 

затвердженої Наглядовою Радою Банку, забезпечення 

впровадження процедур виявлення, оцiнки, контролю та 

монiторингу ризикiв; 

8) Формування визначеної Наглядовою Радою Банку 

органiзацiйної структури Банку; 

9) Розроблення положень, що регламентують дiяльнiсть 

структурних i вiдокремлених пiдроздiлiв Банку згiдно iз 



стратегiєю розвитку Банку; 

10) Забезпечення безпеки iнформацiйних систем Банку i систем, 

що застосовуються для зберiгання активiв клiєнтiв; 

11) Iнформування Наглядової Ради Банку про показники 

дiяльностi Банку, виявленi порушення законодавства, внутрiшнiх 

положень Банку та про будь-яке погiршення фiнансового стану 

Банку або про загрозу такого погiршення, про рiвень ризикiв, що 

виникають у ходi дiяльностi Банку; 

12) Вирiшення iнших питань, пов'язаних з управлiнням поточною 

дiяльнiстю Банку, крiм питань, що належать до виключної 

компетенцiї Загальних Зборiв акцiонерiв та Наглядової Ради 

Банку. 

Бабаєв Семен Завлуєвич- 

Заступник Голови 

Правлiння, керiвник 

головного управлiння 

роздрiбного бiзнесу 

Див. функцiональнi обовязки вказанi для правлiння у Джанлуки 

Коррiаса - Голова Правлiння 

Кожель Марко - Член 

Правлiння, керiвник 

головного кредитного 

управлiння 

Див. функцiональнi обовязки вказанi для правлiння у Джанлуки 

Коррiаса - Голова Правлiння 

Капрiолi Джузеппе Дарiо - 

Член Правлiння, керiвник 

головного операцiйного 

управлiння 

Див. функцiональнi обовязки вказанi для правлiння у Джанлуки 

Коррiаса - Голова Правлiння 

Лупо Франческо - Член 

Правлiння, керiвник 

головного управлiння 

корпоративного бiзнесу. 

Член Правлiння 

Див. функцiональнi обовязки вказанi для правлiння у Джанлуки 

Коррiаса - Голова Правлiння 

Баша Свiтлана Миколаївна 

- Член Правлiння, 

керiвник головного 

фiнансового управлiння 

Див. функцiональнi обовязки вказанi для правлiння у Джанлуки 

Коррiаса - Голова Правлiння 

Походзяєва Олена 

Євгенiвна - Член 

Правлiння, директор 

департаменту комплаєнсу 

та протидiї легалiзацiї 

доходiв, отриманих 

злочинним шляхом, 

вiдповiдальний працiвник 

Банку за проведення 

фiнансового монiторингу 

Див. функцiональнi обовязки вказанi для правлiння у Джанлуки 

Коррiаса - Голова Правлiння. 

 

Чи проведені засідання 

виконавчого органу: 

загальний опис 

прийнятих на них 

рішень; інформація про 

Зважаючи на частоту виникаючих запитiв та обсяг питань, що 

пiдлягають розгляду, було проведено 30 засiдань 

Правлiння у 2020 роцi. Регулярний показник вiдвiдуваностi за 

даними засiдань дуже високий.  



результати роботи 

виконавчого органу; 

визначення, як 

діяльність виконавчого 

органу зумовила зміни у 

фінансово-господарській 

діяльності товариства 

 

Оцінка роботи 

виконавчого органу 

Правлiння Банку повнiстю вiдповiдає вимогам Банку та має 

достатнiй рiвень навичок та досвiду у вiдповiдностi до розмiру 

Банку, враховуючи значний вiдповiдний досвiд Голови та Членiв 

Правлiння, якого достатньо для повного та глибокого розгляду 

усiх питань, винесених на розгляд Правлiння. Рiзноманiтнiсть 

галузей освiти та набутий досвiд роботи всiх членiв Правлiння 

повнiстю охоплює сфери дiяльностi Банку та профiль ризику. 

Кожен член Правлiння суттєво сприяє ефективному виконанню 

дiяльностi Правлiння, придiляє достатньо часу для виконання 

своїх обов'язкiв в Правлiннi Банку. 

Приймаючи до уваги вищезазначене, компетенцiю Правлiння 

слiд вважати дуже хорошою. 

За результатами проведення банкамом перевiрки вiдповiдностi 

керiвникiв банку, керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту 

банку та вiдповiдального працiвника банку вимогам 

законодавства України, результати якої були затвердженi 

Наглядовою радою 09 грудня 2020 року (Протокол 16_20), було 

визначено, що Голова та члени Правлiння 

вiдповiдають у повнiй мiрi квалiфiкацiйним вимогам, 

встановленим для керiвникiв Банку. 

 

Примітки 
  

 

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками 

емітента  
 

Система управлiння ризиками побудована з урахуваннях вимог Постанови НБУ №64 вiд 

11.06.2018 року та являє собою сукупнiсть належним чином задокументованих i затверджених 

полiтики, методик i процедур управлiння ризиками, якi визначають порядок дiй, спрямованих на 

здiйснення систематичного процесу виявлення, вимiрювання, монiторингу, контролю, 

звiтування та пом'якшення всiх видiв ризикiв на всiх органiзацiйних рiвнях. Органiзацiйна 

структура системи управлiння ризиками наведена у додатку Risk Mgmt 

System_OrgStructure.pptx. Положення про комплексну систему внутрiшнього контролю АТ 

"ПРАВЕКС БАНК", що було затверджено рiшення Наглядово Ради № 5_20.17 вiд 30.04.2020 та 

доведено до вiдома рiшенням Голови Правлiння АТ "ПРАВЕКС БАНК" вiд 04.05.2020 №88,є 

внутрiшньобанкiвським документом, який визначає основнi цiлi та принципи побудови та 

функцiонування комплексної, адекватної та ефективної системи внутрiшнього контролю, якi 

встановлюються та виконуються на всiх зi всiма напрямками дiяльностi банку та на всiх 

органiзацiйних рiвнях. Положення було складене вiдповiдно до Положення про систему 

внутрiшнього контролю материнської компанiї Iнтеза Санпаоло та Постанови Правлiння 

Нацiонального банку України вiд 02 липня 2019 року № 88 "Про затвердження Положення про 

органiзацiю системи внутрiшнього контролю в банках України та банкiвських групах". Банк 



затверджує комплексну систему внутрiшнього контролю на трьох рiвнях. Дана модель 

передбачає наступнi типи контролю: 

 

- Рiвень I: лiнiйний контроль, покликаний забезпечувати коректнiсть виконання операцiй 

(наприклад, iєрархiчний, систематичний та вибiрковий внутрiшнiй контроль) та, наскiльки це 

можливо, включений до IТ процедур. Такий контроль здiйснюється безпосередньо 

операцiйними та бiзнес пiдроздiлами ( "пiдроздiли I рiвня") у тому числi структурними 

пiдроздiлами, виключне завдання яких контролювати та звiтувати керiвникам пiдроздiлiв, або 

що виконуються як частина операцiй бек-офiсу. Основну вiдповiдальнiсть за процес управлiння 

ризиками несуть бiзнеспiдроздiли та пiдроздiли пiдтримки дiяльностi банку; в ходi своєї 

повсякденної роботи такi пiдроздiли, спiвпрацюючи з пiдроздiлами II рiвня та, у разi 

необхiдностi, органiзацiйним пiдроздiлом, повиннi визначати, вимiрювати або оцiнювати, 

здiйснювати монiторинг, контроль та мiнiмiзацiю ризикiв, а також повiдомляти про ризики, що 

виникають в результатi звичайної операцiйної дiяльностi, вiдповiдно до процедури управлiння 

ризиками. Вони повиннi вiдповiдати операцiйним обмеженням, що встановлюються з 

урахуванням цiлей ризику та процедур процесу управлiння ризиками. 

 

- Рiвень II: контроль за ризиками та дотриманням вимог з метою забезпечення, зокрема: 

- належного впровадження процесу управлiння ризиками; 

- дотримання операцiйних обмежень, встановлених рiзними пiдроздiлами; 

- вiдповiдностi операцiй законам, нормам та внутрiшнiм полiтикам, правилам та 

процедурам. 

- впевненостi керiвникiв Банку, що заходи з контролю та управлiння ризиками 

впровадженi на I рiвнi захисту були впровадженi та функцiонують належним чином. 

Пiдроздiли, вiдповiдальнi за такий контроль, є незалежними вiд операцiйних та 

бiзнеспiдроздiлiв та беруть участь у визначеннi полiтики управлiння ризиками та процесу 

управлiння ризиками. Рiвень II включає наступнi органiзацiйнi пiдроздiли Банку, у разi їх 

наявностi ("Контрольнi пiдроздiли II рiвня"): 

- департамент комплаєнсу та протидiї легалiзацiї доходiв, отриманих злочинним 

шляхом; 

- департамент управлiння ризиками. 

- Рiвень III: система внутрiшнього аудиту, створена для виявлення порушень в процедурах та 

правилах, та для здiйснення перiодичної оцiнки повноти, коректностi та, функцiональностi (з 

точки 

зору ефективностi та продуктивностi) та надiйностi органiзацiйної структури iнших компонентiв 

системи внутрiшнього контролю (I та II рiвнi контролю) та IТ-системи (аудит ICT), у 

попередньо 

встановленi промiжки часу в залежностi вiд характеру та серйозностi ризикiв . 

В Банку внутрiшнiй аудит виконується департаментом внутрiшнього аудиту. Аудит також може 

проводитися вiддiлом аудиту Головного банку материнської компанiї Iнтеза Санпаоло. 

Департамент внутрiшнього аудиту пiдпорядкований та пiдзвiтний Наглядовiй Радi Банку. 

Департамент внутрiшнього аудиту, як суб'єкт системи внутрiшнього контролю, здiйснює 

незалежну дiяльнiсть щодо перевiрки наявностi та оцiнки ефективностi систем управлiння 

ризиками, внутрiшнього контролю в операцiйнiй i фiнансовiй сферах дiяльностi Банку, в областi 

iнформацiйних систем i сферi дотримання зовнiшнiх i внутрiшнiх нормативних вимог. 

Аудиторськi перевiрки проводяться згiдно з рiчним планом аудиторських перевiрок, що 

складається на основi ризик-орiєнтованого пiдходу та з урахуванням вимог Нацiонального банку 

України, а також пропозицiй i завдань, отриманих вiд Наглядової Ради Банку, та затверджується 

Наглядовою Радою Банку. 

Результати перевiрок та ключовi ризики виносяться на розгляд Наглядовiй Ради Банку. 

За результатами перевiрок, що були проведенi протягом 2020 року, департамент внутрiшнього 



аудиту надав рекомендацiї щодо покращення системи внутрiшнього контролю за напрямками: 

- органiзацiя роботи щодо протидiї легалiзацiї доходiв, одержаних злочинним шляхом; 

- здiйснення операцiй з пов'язаними сторонами; 

- ведення транзитних рахункiв та рахункiв до з'ясування; 

- FATCA; 

- органiзацiя роботи вiддiлень щодо касової роботи та ведення рахункiв клiєнтiв. Аудит також 

може проводитися вiддiлом аудиту Головного банку материнської компанiї Iнтеза Санпаоло. 

 

Банк запроваджує процедури внутрiшнього контролю, якi серед iншого передбачають: 

- звiтування Наглядовiй Радi Банку i Правлiнню Банку. Керiвники Банку, вiдповiдно до 

розподiлу функцiональних обов'язкiв, постiйно отримують i аналiзують звiти про виконання 

поставлених цiлей з метою визначення вiдповiдностi фактичних фiнансових результатiв 

запланованим показникам; 

- багаторiвневий контроль за дiяльнiстю Банку. Контроль керiвникiв структурних пiдроздiлiв за 

виконанням працiвниками своїх функцiональних обов'язкiв; контроль Правлiння Банку за 

роботою (дiяльнiстю) структурних пiдроздiлiв Банку; контроль Наглядової Ради Банку за 

дiяльнiстю Правлiння Банку; 

- перелiк заходiв (дiй) Банку для забезпечення контролю за наявнiстю активiв Банку, що 

включає перiодичну iнвентаризацiю, подвiйний контроль, обмежений доступ до активiв; 

- перелiк заходiв (дiй) Банку для забезпечення контролю за доступами до електронних 

банкiвських систем, баз даних та програмного забезпечення, що включає розробку процедур та 

порядку надання вiдповiдних дозволiв; 

- перелiк заходiв (дiй) Банку для забезпечення контролю за доступом до iнформацiї, що мiстить 

банкiвську таємницю, що включає розробку процедур та порядку надання доступу; 

- перелiк заходiв (дiй) Банку для забезпечення контролю за доступом працiвникiв Банку до 

операцiй Банку, що включає розробку процедур та порядку надання доступу; 

- вiдображення всiх операцiй Банку в бухгалтерському облiку в день їх здiйснення або 

наступного робочого дня, якщо операцiя здiйснена пiсля закiнчення операцiйного дня (часу) 

Банку або у вихiднi чи святковi днi; 

- перелiк заходiв (дiй) Банку для забезпечення контролю за оформленням облiкових документiв 

працiвниками, уповноваженими на це керiвником Банку або iншою уповноваженою особою; 

- перевiрку дотримання встановлених лiмiтiв та обмежень; 

- перевiрку повноти, достовiрностi та своєчасностi складання фiнансової, статистичної, 

управлiнської, податкової та iншої звiтностi; 

- постiйне оцiнювання адекватностi та ефективностi системи внутрiшнього контролю.  

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду 

ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)  ні 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:  
Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб. 

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом 

останніх трьох років?  0 

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів 

(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить 

вирішення кожного з цих питань? 

 

Загальн

і збори 

акціоне

рів 

Наглядов

а рада 

Виконав

чий 

орган 

Не належить 

до 

компетенції 

жодного 

органу 



Визначення основних напрямів діяльності 

(стратегії) 
так ні ні ні 

Затвердження планів діяльності 

(бізнес-планів) 
ні так ні ні 

Затвердження річного фінансового звіту, або 

балансу, або бюджету 
так ні ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів виконавчого органу 
ні так ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів наглядової ради 
так ні ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів ревізійної комісії 
ні ні ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови 

та членів виконавчого органу 
ні так ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови 

та членів наглядової ради 
так ні ні ні 

Прийняття рішення про притягнення до 

майнової відповідальності членів 

виконавчого органу 

ні так ні ні 

Прийняття рішення про додаткову емісію 

акцій 
так ні ні ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та 

розміщення власних акцій 
так ні ні ні 

Затвердження зовнішнього аудитора ні так ні ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує 

конфлікт інтересів 
так ні ні ні 

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження 

виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від 

імені акціонерного товариства? (так/ні)  так 

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про 

конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або 

пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)  

так 

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві? 

 Так Ні 

Положення про загальні збори акціонерів  X 

Положення про наглядову раду X  

Положення про виконавчий орган X  

Положення про посадових осіб акціонерного товариства  X 

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)  X 

Положення про порядок розподілу прибутку  X 

Інше (запишіть) 
-Звiд правил про внутрiшнє делегування повноважень банку- 

Книга Пiдписiв- Принципи (кодекс) корпоративного управлiння  

 

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного 

товариства? 



Інформація про 

діяльність 

акціонерного 

товариства 

Інформація 

розповсюдж

ується на 

загальних 

зборах 

Інформація 

оприлюднюється 

в 

загальнодоступні

й інформаційній 

базі даних 

Національної 

комісії з цінних 

паперів та 

фондового ринку 

про ринок 

цінних паперів 

або через особу, 

яка провадить 

діяльність з 

оприлюднення 

регульованої 

інформації від 

імені учасників 

фондового ринку 

Документи 

надаються 

для 

ознайомлен

ня 

безпосередн

ьо в 

акціонерно

му 

товаристві 

Копії 

докуме

нтів 

надают

ься на 

запит 

акціоне

ра 

Інформація 

розміщуєтьс

я на 

власному 

веб-сайті 

акціонерног

о 

товариства 

Фінансова звітність, 

результати діяльності 
так ні так так так 

Інформація про 

акціонерів, які 

володіють 5 та більше 

відсотками 

голосуючих акцій 

так так так ні так 

Інформація про склад 

органів управління 

товариства 

так так ні ні так 

Протоколи загальних 

зборів акціонерів 

після їх проведення 

так ні так так ні 

Розмір винагороди 

посадових осіб 

акціонерного 

товариства 

так так ні так так 

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 

стандартів фінансової звітності? (так/ні)  так 

 

Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним 

аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду? 

 Так Ні 

Не проводились взагалі  X 

Раз на рік  X 

Частіше ніж раз на рік  X 

 

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської 

фірми)? 



 Так Ні 

Загальні збори акціонерів  X 

Наглядова рада X  

Інше (зазначити)  

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку 

востаннє? 

 Так Ні 

З власної ініціативи  X 

За дорученням загальних зборів  X 

За дорученням наглядової ради  X 

За зверненням виконавчого органу  X 

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та 

більше 10 відсотками голосуючих акцій 
 X 

Інше (зазначити)  

 

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

емітента 

 

№ з/п 

Повне найменування юридичної 

особи - власника (власників) або 

прізвище, ім'я, по батькові (за 

наявності) фізичної особи - 

власника (власників) значного 

пакета акцій 

Ідентифікаційний код 

згідно з Єдиним 

державним реєстром 

юридичних осіб, 

фізичних осіб - 

підприємців та 

громадських формувань 

(для юридичної особи - 

резидента), код/номер з 

торговельного, 

банківського чи судового 

реєстру, реєстраційного 

посвідчення місцевого 

органу влади іноземної 

держави про реєстрацію 

юридичної особи (для 

юридичної особи - 

нерезидента) 

Розмір частки 

акціонера 

(власника) (у 

відсотках до 

статутного 

капіталу) 

1 Iнтеза Санпаоло С.п.А. (Intesa 

Sanpaolo S.р.A.) 

00799960158 100 

 

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) 

на загальних зборах емітента 

 

Загальна 

кількість 

акцій 

Кількість акцій 

з обмеженнями 
Підстава виникнення обмеження 

Дата 

виникнення 

обмеження 

1 688 085 731 0 Обмежень не має.  

Опис  

 

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента 



До компетенцiї Загальних зборiв належить прийняття рiшень щодо обрання та вiдкликання 

повноважень Голови (Заступника Голови) та членiв Наглядової Ради, затвердження умов 

цивiльно-правових або трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними, 

встановлення розмiру їх винагороди, в тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат, 

обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв (контрактiв) з 

членами Наглядової Ради; 

Вiдповiдно до Положення про Наглядову Раду Банку, затвердженого Рiшенням Акцiонера № 

5/2019 вiд 12.12.2019 року: 

3.8.4. Загальнi збори обирають членiв  Наглядової  Ради вiдповiдно до Статуту Банку (далi - 

Статут). 

3.9. Члени  Наглядової  Ради не можуть знаходитись у трудових вiдносинах з Банком, якщо 

iнше не встановлено Загальними зборами. 

3.10. Члени Наглядової  Ради  одночасно не можуть входити до складу Правлiння та/або 

Ревiзiйної комiсiї, а також обiймати iншi посади в Банку на умовах трудового договору 

(контракту) або надавати послуги Банку згiдно цивiльно-правового договору. 

3.11. Пiд час обрання членiв Наглядової  Ради Загальнi збори призначають Голову та 

Заступника/Заступникiв Голови Наглядової Ради. 

3.12.  Загальнi збори можуть прийняти рiшення про дострокове припинення повноважень 

члена/членiв Наглядової  Ради та одночасне обрання нового члена/членiв. 

3.13. Без рiшення Загальних Зборiв повноваження члена Наглядової  Ради припиняються в 

наступних випадках: 

3.13.1. за його бажанням за умови одночасного письмового повiдомлення про це Банк за два 

тижнi; 

3.13.2. у разi неможливостi виконання обов'язкiв за станом здоров'я; 

3.13.3. в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до 

покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена Наглядової  Ради;  

3.13.4. в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, 

померлим. 

обрання голови та членiв Ревiзiйної комiсiї, прийняття рiшення про дострокове припинення їх 

повноважень; 

до компетенцiї Наглядової Ради Банку належить: 

Обрання i вiдкликання (припинення) повноважень Голови та членiв Правлiння Банку, керiвникiв 

Головних управлiнь, департаментiв та вiддiлiв, якi безпосередньо пiдпорядковуються Головi 

Правлiння Банку, а також керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту Банку. 

 

 

9) повноваження посадових осіб емітента 
До компетенцiї Наглядової Ради Банку належить: 

1) Затвердження проектiв рiчних фiнансових звiтiв Банку перед їх поданням на остаточне 

затвердження Загальних Зборiв акцiонерiв;  

2) Прийняття рiшень щодо участi Банку в створеннi банкiвських асоцiацiй та участi в 

промислових та фiнансових групах й iнших об'єднаннях, якщо це не суперечить вимогам 

чинного законодавства України; 

3) затвердження стратегiї розвитку Банку вiдповiдно до основних напрямiв дiяльностi, 

визначених Загальними Зборами акцiонерiв  Банку, перегляд та оцiнка основних принципiв 

ведення бiзнесу Банком та визначення i затвердження стратегiї та полiтики управлiння 

ризиками, процедури управлiння ними, а також перелiку ризикiв, їх граничних розмiрiв; 

контроль за ефективнiстю функцiонування системи управлiння ризиками; схвалення полiтики 

ведення бiзнесу Банком; делегування повноважень розпоряджатися власнiстю та коштами Банку 

iншим органам Банку або посадовим особам; визначення кредитної полiтики Банку;  

4) Затвердження "Зводу правил про внутрiшнє делегування повноважень" та "Книги пiдписiв", 



якi визначають межi, компетенцiю та повноваження вiдповiдних функцiй i спiвробiтникiв Банку; 

5) Встановлення порядку перевiрки та нагляду за дiяльнiстю Банку; 

6) Здiйснення контролю за дiяльнiстю Правлiння Банку, внесення пропозицiй щодо її 

вдосконалення;  розгляд звiту Правлiння Банку та затвердження заходiв за результатами його 

розгляду; 

7) Визначення органiзацiйної структури Банку, у тому числi пiдроздiлу внутрiшнього аудиту 

Банку; затвердження внутрiшнiх положень, що регламентують дiяльнiсть структурних 

пiдроздiлiв Банку; 

8) Визначення порядку роботи та планiв пiдроздiлу внутрiшнього аудиту i контроль за його 

дiяльнiстю; 

9) Обрання i вiдкликання (припинення) повноважень Голови та членiв Правлiння Банку, 

керiвникiв Головних управлiнь, департаментiв та вiддiлiв, якi безпосередньо пiдпорядковуються 

Головi Правлiння Банку, а також керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту Банку; 

10) Призначення Заступникiв Голови Правлiння як тимчасово виконуючих обов'язки Голови у 

випадках, передбачених Статутом та/або Положенням про Правлiння;  

11) Затвердження умов  цивiльно-правових, трудових договорiв (контрактiв), що укладаються з 

членами Правлiння, включаючи Голову Правлiння, працiвниками пiдроздiлу внутрiшнього 

аудиту, включаючи встановлення розмiру їх винагороди, у тому числi заохочувальних та 

компенсацiйних виплат, та надання повноважень Головi Наглядової Ради пiдписувати 

цивiльно-правовi, трудовi договори (контракти) з членами Правлiння, включаючи Голову 

Правлiння;  

12) Прийняття рiшення про вiдсторонення Голови Правлiння або члена Правлiння вiд виконання 

його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови 

Правлiння Банку; 

13) Затвердження положення про винагороду членiв Правлiння Банку вимоги до якого 

встановлюються Нацiональним банком України; 

14) Затвердження звiту про винагороду членiв Правлiння Банку, вимоги до якого 

встановлюються Нацiональним банком України; 

15) Вибiр зовнiшнього аудитора Банку; прийняття рiшення щодо його призначення/вiдкликання; 

визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;  

16) Розгляд висновку зовнiшнього незалежного аудитора Банку та пiдготовка рекомендацiй 

Загальним Зборам акцiонерiв для прийняття рiшення щодо нього;  

17) Забезпечення належного функцiонування адекватної системи внутрiшнього та зовнiшнього 

контролю за дiяльнiстю Банку; контроль за ефективнiстю системи внутрiшнього контролю; 

виявлення помилок в системi контролю та вироблення пропозицiй та рекомендацiй щодо їх 

усунення; здiйснення контролю за ефективнiстю зовнiшнього аудиту, об'єктивнiстю та 

незалежнiстю аудитора; здiйснення контролю за усуненням недолiкiв, виявлених Нацiональним 

банком та iншими органами державної влади та управлiння, якi в межах компетенцiї здiйснюють 

нагляд за дiяльнiстю Банку, пiдроздiлом внутрiшнього аудиту та аудиторською фiрмою, за 

результатами проведення зовнiшнього аудиту;  

18) Прийняття рiшень щодо створення, реорганiзацiї та лiквiдацiї дочiрнiх пiдприємств, iнших 

юридичних осiб, фiлiй, вiддiлень та представництв Банку та затвердження їх статутiв та 

положень або погодження здiйснення операцiй; прийняття рiшення щодо участi в дочiрнiх 

пiдприємствах, iнших юридичних особах; 

19) прийняття рiшення про проведення Рiчних або Позачергових Загальних Зборiв акцiонерiв, 

формування тимчасової лiчильної комiсiї у разi скликання Загальних Зборiв акцiонерiв 

Наглядовою Радою, затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування; обрання 

реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законом, визначення дати складення 

перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних Зборiв акцiонерiв та 

мають право на участь у Загальних Зборах акцiонерiв вiдповiдно до законодавства,  пiдготовка 

порядку денного Загальних Зборiв акцiонерiв; прийняття рiшення про дату проведення 



Загальних Зборiв акцiонерiв та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання 

акцiонерами позачергових Загальних Зборiв акцiонерiв; повiдомлення про проведення Загальних 

Зборiв акцiонерiв вiдповiдно до законодавства; 

20) Прийняття рiшень щодо притягнення посадових осiб органiв управлiння та контролю Банку 

до майнової вiдповiдальностi; 

21) Прийняття рiшень щодо покриття збиткiв згiдно з процедурами вiдшкодування збиткiв, 

затвердженими Загальними Зборами акцiонерiв;  затвердження плану вiдновлення дiяльностi 

Банку; визначення джерел капiталiзацiї та iншого фiнансування Банку; 

22) Прийняття рiшень щодо розмiщення цiнних паперiв Банку (за винятком акцiй) у 

вiдповiдностi до вимог чинного законодавства України; 

23) Створення комiтетiв, що займаються, мiж iншим, затвердженням рiшень щодо видачi 

кредитiв, майновими питаннями, питаннями аудиту та персоналу, зокрема: Кредитний комiтет, 

Комiтет з управлiння активами та пасивами, Тарифний комiтет, Комiтет з протидiї легалiзацiї 

доходiв, отриманих злочинним шляхом, Комiтет з управлiння змiнами, iнших комiтетiв; 

затвердження Положень про такi комiтети;  

24) Прийняття рiшень щодо створення постiйних чи тимчасових комiтетiв у складi Наглядової 

Ради або Правлiння для роботи над конкретними питаннями або для попереднього вивчення i 

пiдготовки до розгляду на засiданнi питань, що належать до компетенцiї Наглядової Ради. 

Порядок утворення та дiяльностi комiтетiв встановлюється положеннями про комiтети 

Наглядової Ради, що затверджуються Наглядовою Радою Банку. Робочi процедури та 

повноваження комiтетiв визначаються Наглядовою Радою при створеннi таких комiтетiв;  

25) Затвердження внутрiшнiх положень, якими регулюється дiяльнiсть Банку, крiм тих, що 

вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних Зборiв законодавством про акцiонернi товариства 

та тих, що рiшенням Наглядової Ради переданi для затвердження Правлiнню Банку; 

26) Прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Банком акцiй; 

27) Прийняття рiшення про викуп розмiщених Банком iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 

28) Затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством та цим 

Статутом;  

29) Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку 

та строкiв виплати дивiдендiв вiдповiдно до вимог чинного законодавства; 

30) Вирiшення питань, передбачених законодавством, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу 

або перетворення Банку; 

31) Прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених 

законодавством та цим Статутом;  

32) Визначення ймовiрностi визнання Банку неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на 

себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 

33) Прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Банку та затвердження умов договору, що 

укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 

34) Прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної та/або клiрингової установи  та 

затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати його 

послуг; 

35) Надсилання у випадках, передбачених законодавством про акцiонернi товариства, 

пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм акцiй; 

36) Затвердження бюджету Банку, у тому числi бюджету пiдроздiлу внутрiшнього аудиту, та 

бiзнес-плану розвитку Банку; 

29) Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку 

та строкiв виплати дивiдендiв вiдповiдно до вимог чинного законодавства; 

30) Вирiшення питань, передбачених законодавством, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу 

або перетворення Банку; 

31) Прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених 

законодавством та цим Статутом;  



32) Визначення ймовiрностi визнання Банку неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на 

себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 

33) Прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Банку та затвердження умов договору, що 

укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 

34) Прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної та/або клiрингової установи  та 

затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати його 

послуг; 

35) Надсилання у випадках, передбачених законодавством про акцiонернi товариства, 

пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм акцiй; 

36) Затвердження бюджету Банку, у тому числi бюджету пiдроздiлу внутрiшнього аудиту, та 

бiзнес-плану розвитку Банку; 

37) Забезпечення своєчасного надання (опублiкування) Банком достовiрної iнформацiї щодо 

його дiяльностi вiдповiдно до законодавства; 

38) Здiйснення контролю за своєчаснiстю надання (опублiкування) Банком достовiрної 

iнформацiї про його дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства;  опублiкування Банком iнформацiї 

про принципи (кодекс) корпоративного управлiння Банку; 

39) Вирiшення будь-яких iнших питань, якi делегуються за рiшенням Загальних Зборiв 

акцiонерiв до повноважень Наглядової ї Ради; 

40) Затвердження порядку здiйснення операцiй iз пов'язаними з Банком особами. 

Правлiння Банку є виконавчим органом Банку, здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю 

Банку, формування фондiв, необхiдних для статутної дiяльностi Банку, та несе вiдповiдальнiсть 

за ефективнiсть його роботи згiдно з принципами та порядком, установленими Статутом Банку, 

рiшеннями Загальних Зборiв акцiонерiв i Наглядової Ради Банку. 

До компетенцiї Правлiння Банку належать такi функцiї: 

1) Розглядати i затверджувати звiти про роботу структурних пiдроздiлiв Банку; 

2) Розглядати i вирiшувати iншi питання, винесенi на розгляд Головою Правлiння Банку, його 

заступниками, членами Правлiння, за винятком повноважень, що вiднесенi до виключної 

компетенцiї Загальних Зборiв акцiонерiв та Наглядової Ради Банку; 

3) Брати участь у Загальних Зборах акцiонерiв з правом дорадчого голосу через своїх 

представникiв - Голову Правлiння чи iншого члена Правлiння; 

4) Забезпечення пiдготовки для затвердження Наглядовою Радою Банку  проектiв бюджету 

Банку, стратегiї та бiзнес-плану розвитку Банку; 

5) Реалiзацiя стратегiї та бiзнес-плану розвитку Банку; 

6) Визначення форми та встановлення порядку монiторингу дiяльностi Банку; 

7) Реалiзацiя стратегiї та полiтики управлiння ризиками, затвердженої Наглядовою Радою Банку, 

забезпечення впровадження процедур виявлення, оцiнки, контролю та монiторингу ризикiв; 

8) Формування визначеної Наглядовою Радою Банку органiзацiйної структури Банку; 

9) Розроблення положень, що регламентують дiяльнiсть структурних i вiдокремлених 

пiдроздiлiв Банку згiдно iз стратегiєю розвитку Банку; 

10) Забезпечення безпеки iнформацiйних систем Банку i систем, що застосовуються для 

зберiгання активiв клiєнтiв; 

11) Iнформування Наглядової Ради Банку про показники дiяльностi Банку, виявленi порушення 

законодавства, внутрiшнiх положень Банку та про будь-яке погiршення фiнансового стану Банку 

або про загрозу такого погiршення, про рiвень ризикiв, що виникають у ходi дiяльностi Банку; 

12) Вирiшення iнших питань, пов'язаних з управлiнням поточною дiяльнiстю Банку, крiм 

питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних Зборiв акцiонерiв та Наглядової Ради 

Банку. 

 

 

 

10) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у 



підпунктах 5-9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1-4 

цього пункту 
Вiдповiдно до Звiту Незалежного Аудитора ТОВ "БЕЙКЕР ТIЛЛI УКРАЇНА" (Звiту щодо 

аудиту фiнансової звiтностi), затвердженого Рiшенням єдиного акцiонера вiд 22.04.2021 № 

1/2021, управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю. Iнша iнформацiя 

складається зi Звiту керiвництва (звiт про управлiння) за 2019 рiк, який включає окремим 

роздiлом звiт про корпоративне управлiння (але не є фiнансовою звiтнiстю та нашим звiтом 

аудитора щодо неї), який ми отримали до дати цього звiту аудитора, i Рiчної iнформацiї емiтента 

цiнних паперiв за 2019 рiк, яку ми очiкуємо отримати пiсля цiєї дати. 

Наша думка щодо фiнансової звiтностi не поширюється на iншу iнформацiю та ми не робимо 

висновок з будь-яким рiвнем впевненостi щодо цiєї iншої iнформацiї. 

У зв'язку з нашим аудитом фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є ознайомитися з 

iншою iнформацiєю зазначеною вище, та при цьому розглянути, чи iснує суттєва 

невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiєю та фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, 

отриманими пiд час аудиту, або чи ця iнша iнформацiя виглядає такою, що мiстить суттєве 

викривлення. 

Якщо, на основi проведеної нами роботи стосовно iншої iнформацiї, отриманої до дати звiту 

аудитора, ми доходимо висновку, що iснує суттєве викривлення цiєї iнформацiї, ми зобов'язанi 

повiдомити про цей факт. Ми не виявили таких фактiв, якi б необхiдно було включити до звiту. 

 

11) Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне 

регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ) 
Метою провадження дiяльностi Банку є: 

- розвиток корпоративного та роздрiбного кредитування з добре диверсифiкованим 

продуктовим портфелем; 

- зростання клiєнтських депозитiв, як в корпоративному, так i в роздрiбному сегментi, для 

забезпечення фiнансування зростання обсягiв кредитування, так i за рахунок наднацiональних 

фондiв для забезпечення фiнансування зростання обсягу кредитування; 

- покращення/пiдвищення ефективностi роздрiбної мережi для того, щоб мати бiльш ефективну 

структуру витрат, i в той же час, мати змогу сконцентруватися на роботi iз заможними 

клiєнтами та клiєнтами з середнього класу; 

- оптимiзацiя персоналу; 

- жорсткий контроль за адмiнiстративними витратами. 

Вся iнформацiя, що передбачена Законом України "Про фiнансовi послуги та державне 

регулювання ринку фiнансових послуг", розкрита Банком в Блоцi №11. 

 

 

 



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

Найменування юридичної 

особи 

Ідентифіка

ційний код 

юридичної 

особи 

Місцезнаходження 
Кількість акцій 

(шт.) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні 
Привілейовані 

іменні 

Iнтеза Санпаоло С.п.А (Intesa 

Sanpaolo S.p.A.) 

0079996015

8 

10121,  Iталiя (Italy), 

Турин, П'яцца Сан 

Карло, 156 (Piazza 

San Carlo, 156) 

1 688 085 731 100 1 686 585 731 1 500 000 

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи 
Кількість акцій 

(шт.) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за типами акцій 

Прості іменні 
Привілейовані 

іменні 

н/д 0 0 0 0 

Усього 1 688 085 731 100 1 686 585 731 1 500 000 



X. Структура капіталу 

 

Тип та/або клас акцій 
Кількість акцій 

(шт.) 

Номінальна 

вартість (грн) 
Права та обов'язки 

Наявність публічної пропозиції 

та/або допуску до торгів на фондовій 

біржі в частині включення до 

біржового реєстру 

Простi iменнi 1 686 585 731 0,58 4.2. Права та обов'язки акцiонерiв: 

4.2.1. Акцiонери Банку, власники простих акцiй, мають 

право: 

1) брати участь в управлiннi справами Банку та 

контролювати дiяльнiсть Банку в порядку, 

визначеному цим Статутом, внутрiшнiми положеннями 

Банку та чинним законодавством України; 

2) брати участь у розподiлi прибутку Банку та 

одержувати частку (дивiденди) прибутку вiд дiяльностi 

Банку;  

3) одержувати iнформацiю про дiяльнiсть Банку, стан 

активiв, суми прибуткiв та збиткiв. На вимогу 

акцiонера, Банк повинен протягом 10 робочих днiв 

надати цьому акцiонеру протоколи засiдань органiв 

управлiння, протоколи ревiзiйної комiсiї (Ревiзiйна 

Комiсiя), iншi документи та iнформацiю вiдповiдно до 

вимог чинного законодавства України. Банк 

зобов'язаний надавати акцiонерам, якi володiють 

бiльше нiж 50 вiдсоткiв акцiй: 1) щомiсячнi фiнансовi 

звiти протягом 10 робочих днiв пiсля закiнчення 

звiтного мiсяця; 2) щоквартальнi фiнансовi звiти 

протягом 15 робочих днiв пiсля закiнчення звiтного 

кварталу; 3) рiчнi фiнансовi звiти протягом 20 робочих 

днiв пiсля закiнчення звiтного року. Такi звiти повиннi 

мiстити баланс, звiт про фiнансовi результати, звiт про 

рух грошових коштiв та пояснення до них. В межах 

чинного законодавства України, протягом 15 робочих 

днiв на вимогу акцiонера, що володiє бiльше нiж 50 

вiдсоткiв акцiй, Банк має надати iнформацiю, яка 

вимагається, такому акцiонеру;  

4) у разi лiквiдацiї Банку отримати вартiсть майна 

Банку, що залишилася пiсля розрахункiв iз 

кредиторами, пропорцiйно до кiлькостi акцiй, якими 

володiє цей акцiонер; 

5) акцiонери, якi володiють у сукупностi 10 i бiльше 

вiдсотками голосуючих акцiй Банку, мають право 

вимагати проведення перевiрки фiнансової та  

Допуск до торгiв. 



Примітки: 

 

Iменнi привiлейованi 1 500 000 0,58 4.2.2. Акцiонери Банку, власники привiлейованих 

акцiй, мають право: 

1) брати участь у розподiлi прибутку Банку та 

одержувати частку (дивiденди) прибутку вiд дiяльностi 

Банку в розмiрi, встановленому Статутом Банку, 

незалежно вiд розмiру чистого прибутку, отриманого 

Банком у вiдповiдному роцi;  

2) на першочергове отримання вартостi майна Банку, 

що залишилася пiсля розрахункiв iз кредиторами, у 

разi лiквiдацiї Банку, пропорцiйно до кiлькостi 

привiлейованих акцiй, якими володiє цей акцiонер; 

3) на конвертацiю привiлейованих акцiй певного класу 

у простi акцiї Банку чи у привiлейованi акцiї iншого 

класу в порядку та умовах, передбачених 

законодавством України та рiшенням Загальних Зборiв 

акцiонерiв; 

4) одержувати iнформацiю про дiяльнiсть Банку, стан 

активiв, суми прибуткiв та збиткiв в порядку, 

передбаченому для акцiонерiв-власникiв простих 

акцiй; 

5) голосувати на Загальних Зборах акцiонерiв щодо 

зменшення статутного капiталу  (Статутний капiтал) 

Банку; 

6) володiти та користуватися iншими правами, що 

передбаченi законодавством України та Статутом 

Банку.  

4.2.3. Акцiонери Банку зобов'язанi:  

1) дотримуватися установчих документiв Банку; 

2) не розголошувати конфiденцiйну iнформацiю, 

банкiвську та комерцiйну таємницi; 

3) виконувати рiшення Загальних Зборiв акцiонерiв, 

iнших органiв Банку; 

4) виконувати свої зобов'язання перед Банком, у тому 

числi пов'язанi з майновою участю; 

5) оплачувати акцiї у розмiрi, в порядку та засобами, 

що передбаченi Статутом Банку; 

6) нести iншi обов'язки, зазначенi в цьому Статутi та 

передбаченi чинним законодавством України.  

4.2.4. Особа може стати акцiонером Банку, придбавши 

у власнiсть акцiї Банку у порядку, що не суперечить 

чинному законодавству України.  

Допуск до торгiв. 



4.2.5. Особа може вийти iз складу акцiонерiв Банку 

шляхом вiдчуження акцiй Банку у порядку, що не 

суперечить чинному законодавству України. 

 

Примітки: 

 





XI. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій емітента 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував випуск 

Міжнародний 

ідентифікацій

ний номер 

Тип цінного 

папера 

Форма 

існування 

та форма 

випуску 

Номінальна 

вартість 

(грн) 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Загальна 

номінальна 

вартість 

(грн) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

28.12.2017 118/1/2017 Нацiональна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

UA4000068159 Акція проста 

бездокумента

рна іменна 

Бездокумент

арні іменні 

0,58 1 686 585 

731 

978 219 723,

98 

99,911141 

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 грн., 98 

копiйок) грн. 

Частка у статутному капiталi - 99, 911141% 

свiдоцтва 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 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:  № 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 

привілейован

а 

Бездокумент

арні іменні 

0,58 1 500 000 870 000 0,088858 



бездокумента

рна іменна 

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 АТ "Фондова бiржа ПФТС" без включення до Бiржового реєстру (рiшення Операцiйного управлiння ПАТ "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:  № 138, видана 

05.03.2019 р., термiн дiї - безстроково. 

 

 



XII. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними 

паперами у звітному році 

Інформація про виплату дивідендів 

За результатами звітного 

періоду 
У звітному періоді 

за простими 

акціями 

за 

привілейова

ними 

акціями 

за простими 

акціями 

за 

привілейова

ними 

акціями 

Сума нарахованих дивідендів, грн. 0 0 0 156 600 

Нараховані дивіденди на одну акцію, 

грн. 

0 0 0 0,104 

Сума виплачених/перерахованих 

дивідендів, грн. 

0 0 0 0 

Дата прийняття уповноваженим 

органом акціонерного товариства 

рішення про встановлення дати 

складення переліку осіб, які мають 

право на отримання дивідендів 

    

Дата складення переліку осіб, які 

мають право на отримання 

дивідендів 

   25.06.2020 

Спосіб виплати дивідендів    0 

Дата (дати) перерахування 

дивідендів через депозитарну систему 

із зазначенням сум (грн) 

перерахованих дивідендів на 

відповідну дату 

    

Дата (дати) перерахування/ 

відправлення дивідендів 

безпосередньо акціонерам із 

зазначенням сум (грн) 

перерахованих/відправлених 

дивідендів на відповідну дату 

    

Опис Вiдповiдно до Рiшення акцiонера АТ "ПРАВЕКС БАНК" вiд 25.06.2020 року № 

2/2020 була розрахована сума, що пiдлягає сплатi у якостi дивiдендiв по 

привiлейованих акцiях за 2019 рiк та направлена на збiльшення Резервного Фонду 

АТ "ПРАВЕКС БАНК" . 

 

 

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

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

Найменування основних 

засобів 

Власні основні засоби 

(тис. грн) 

Орендовані основні 

засоби (тис. грн) 

Основні засоби, 

усього (тис. грн) 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

1. Виробничого призначення: 222 668 234 116 0 0 222 668 234 116 

  будівлі та споруди 199 557 204 212 0 0 199 557 204 212 

  машини та обладнання 18 364 26 023 0 0 18 364 26 023 

  транспортні засоби 304 52 0 0 304 52 

  земельні ділянки 255 257 0 0 255 257 

  інші 4 188 3 572 0 0 4 188 3 572 

2. Невиробничого 19 792 33 238 0 0 19 792 33 238 



призначення: 

  будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0 

  машини та обладнання 0 0 0 0 0 0 

  транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 

  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

  інвестиційна нерухомість 19 380 32 872 0 0 19 380 32 872 

  інші 412 366 0 0 412 366 

Усього 242 460 267 354 0 0 242 460 267 354 

Опис 

З "01" сiчня 2020 року термiни користування основними засобами (за 

основними групами) склали: 

- 03 група основних засобiв: будiвлi та споруди - 33,3 рокiв,  

        передавальнi пристрої: дизельнi генератори, лiнiї зв'язку, мiнi 

АТС - 10 рокiв; 

- 04 група основних засобiв: (машини та обладнання) - вiд 4 до 15 рокiв; 

- 05 група основних засобiв: транспортнi засоби - 10 рокiв; 

- 06 група основних засобiв: меблi, стелажi, електропобутовi прилади - 

8,33 рокiв; 

- 09 група основних засобiв: рекламнi вивiски - 12 рокiв 

В структурi основних засобiв (далi -та/або ОЗ), методах нарахування 

амортизацiї ОЗ змiн не вiдбувалося. 

Для нарахування амортизацiї основних засобiв використовується 

прямолiнiйний метод нарахування. 

Первiсна вартiсть    ОЗ на 01.01.2020 - 367 785 тис. грн. 

Первiсна вартiсть    ОЗ на 31.12.2020 -  375680  тис. грн. 

Залишкова вартiсть ОЗ на 01.01.2020 - 223 080 тис. грн. 

Залишкова вартiсть ОЗ на 31.12.2020 - 234482 тис. грн. 

Ступiнь зносу основних засобiв складає 37,6 %.  

Первiсна вартiсть повнiстю замортизованих ОЗ, якi продовжують 

використовуватися - 113 011 тис. грн.  

Сума нарахованого зносу станом на 31.12.2020 - 141198 тис. грн. 

Проводилась переоцiнка об`єктiв нерухомостi 1 групи ("Земля"), 3 

групи ("Будiвлi, споруди" та iнвестицiйна нерухомiсть ) станом на 

31.10.2020 : дооцiнка балансової вартостi склала - 22242 тис. грн., 

уцiнка - 683 тис. грн. результат переоцiнки основних засобiв 1 та 3 груп 

та iнвестицiйної нерухомостi - дооцiнка в сумi 21559 тис. грн., 

списання зносу пiд час переоцiнки - 11810 тис. грн.  

Основнi засоби, вилученi з експлуатацiї для продажу станом на 

31.12.2020  - 0 тис.  грн. 

Обмежень на використання основних засобiв Банк не має. 

 

 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 
Найменування показника За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість чистих активів 

(тис.грн) 

1 719 698 1 895 037 

Статутний капітал (тис.грн) 1 048 726 1 048 726 

Скоригований статутний капітал 

(тис.грн) 

1 048 726 1 048 726 

Опис Банк використовує таку iєрархiю для визначення справедливої вартостi фiнансових 

iнструментiв i розкриття iнформацiї про неї в розрiзi моделей оцiнки:  

1-й рiвень: котирування (не скоригованi) на активних ринках для iдентичних активiв чи 

зобов'язань;  

2-й рiвень: iншi методи, данi для яких, що мають значний вплив на вiдображувану 

справедливу вартiсть, є спостережуваними на ринку, прямо чи опосередковано;  



3-й рiвень: методи, данi для яких, що мають значний вплив на вiдображувану 

справедливу вартiсть, не є спостережуваними на ринку. Фiнансовi iнструменти, для яких 

справедлива вартiсть наближується до балансової вартостi. 

 

Висновок Вiдповiдно до вимог Рiшення Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 

№ 160 вiд 12 лютого 2013 р. (iз змiнами та доповненнями) Банк розкриває наступну 

iнформацiю станом на 31 грудня 2020 р.:  

Станом на 31 грудня 2020 р. власний капiтал Банку складає Станом на 31 грудня 2020 р. 

власний капiтал Банку складає 1 719 698 тисяч 

гривень, в тому числi: статутний капiтал - 1 048 726 тис. грн.; емiсiйнi рiзницi - 4 600 754 

тис. грн.; непокритий збиток - 4 142 030 тис. грн.; резерви переоцiнки - 210 916 тис. грн.; 

резервнi та iншi фонди - 1 332 тис. грн. 

Вартiсть чистих активiв Банку станом на 31 грудня 2020 р. є бiльшою вiд статутного 

капiталу, що вiдповiдає вимогам ст 155 Цивiльного кодексу України.  

 

 

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента 

Види зобов’язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина 

боргу (тис. 

грн) 

Відсоток за 

користування 

коштами 

(відсоток річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 300 000 X X 

у тому числі:  

Кредити, що отриманi вiд iнших 

банкiв 

20.11.2020 300 000 6 12.02.2021 

Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X 

у тому числі:  

за облігаціями (за кожним власним 

випуском): 
X 0 X X 

за іпотечними цінними паперами (за 

кожним власним випуском): 
X 0 X X 

за сертифікатами ФОН (за кожним 

власним випуском): 
X 0 X X 

за векселями (всього) X 0 X X 

за іншими цінними паперами (у тому 

числі за похідними цінними 

паперами) (за кожним видом): 

X 0 X X 

за фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права (за кожним 

видом): 

X 0 X X 

Податкові зобов'язання X 5 247 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 
X 0 X X 

Інші зобов'язання та забезпечення X 5 640 398 X X 

Усього зобов'язань та забезпечень X 5 945 645 X X 

Опис Емiтент зазаначив лише Iншi зобов'язання, оскiлькi всi решта - 

вiдсутнi. 

 

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 
Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "Компанiя ВК 

Групп"Товариство з обмеженою 



вiдповiдальнiстю "Компанiя ВК 

Групп"Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "Компанiя ВК 

Групп"Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "Компанiя ВК Групп" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 41656642 

Місцезнаходження 04071, Україна, мiсто Київ, 

вул.Набережно-Лугова, будинок 3 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

Станом на 28.04.2021 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

- 

Дата видачі ліцензії або іншого документа  

Міжміський код та телефон 380443741536 

Факс - 

Вид діяльності 69.10 Дiяльнiсть у сферi права 

(основний) 

Опис КВЕД 82.91 Дiяльнiсть агентств зi 

стягування платежiв i бюро кредитних 

iсторiй; 

КВЕД 61.90 iнша дiяльнiсть у сферi 

електрозв'язку; 

КВЕД 63.99 Надання iнших 

iнформацiйних послуг, н.в.i.у.; 

КВЕД 68.31 Агентства нерухомостi; 

КВЕД 68.32 Управлiння нерухомим 

майном за винагороду або на основi 

контракту; 

КВЕД 69.20 Дiяльнiсть у сферi 

бухгалтерського облiку й аудиту; 

консультування з питань 

оподаткування; 

КВЕД 70.22 Консультування з питань 

комерцiйної дiяльностi й керування 

 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "УкрБорг" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 34482256 

Місцезнаходження 04123, Україна, мiсто Київ, вул. 

Вiкентiя Хвойки, 15/15 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

Фактична адреса: 046 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Законодавство України не передбачає 

лiцензiй на даний вид дiяльностi 

Дата видачі ліцензії або іншого документа  

Міжміський код та телефон 0445696864 

Факс 0445696864 

Вид діяльності 69.10 Дiяльнiсть у сферi права 

(основний) 



Опис КВЕД 69.10 Дiяльнiсть у сферi права 

(основний); 

КВЕД 63.99 Надання iнших 

iнформацiйних послуг, н. в. i. у.; 

КВЕД 82.91 Дiяльнiсть агентств зi 

стягування платежiв i бюро кредитних 

iсторiй 

 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "Українська 

колекторська агенцiя" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 41501722 

Місцезнаходження 04080, Україна, мiсто Київ,  вул. 

Кирилiвська, буд. 82, офiс 256 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

Очiкується отримання 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Нацiональний банк України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа  

Міжміський код та телефон 38 (067) 404 97 54 

Факс - 

Вид діяльності Дiяльнiсть колекторських фiрм 

(агентств) 

Опис КВЕД 82.91 Дiяльнiсть агентств зi 

стягування платежiв i бюро кредитних 

iсторiй  

Цей клас включає: 

o стягування платежiв за 

вимогами або грошових переказiв на 

користь клiєнтiв, таких як стягування 

рахункiв або боргових зобов'язань 

o дiяльнiсть зi збирання 

iнформацiї, такої як кредитнi iсторiї та 

трудовi книжки щодо фiзичних осiб i 

кредитнi iсторiї щодо пiдприємств, 

надання iнформацiї фiнансовим 

установам, у мережi роздрiбної торгiвлi 

та iншим суб'єктам, яким буває 

необхiдно оцiнити 

кредитоспроможнiсть певних фiзичних 

i юридичних осiб 

Цей клас також включає: 

o дiяльнiсть колекторських фiрм 

(агентств) 

 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Fitch Ratings Ltd 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 1316230 



Місцезнаходження United Kingdom (Великобританiя, 

Лондон), мiсто Лондон, 30 North 

Colonnade, Canary Wharf, London, E14 

5GN 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

не лiцензується 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

- 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 05.01.2019 

Міжміський код та телефон +44 (0) 20 3530 1000 

Факс +44 (0) 20 3530 1500 

Вид діяльності Рейтингове агентство - присвоєння i 

пiдтримка кредитних рейтингiв 

Опис Fitch Ratings Ltd - мiжнародне 

рейтингове агентство, нацiлене на 

надання незалежних i орiєнтованих на 

перспективу рейтингiв, оцiнок 

кредитоздатностi, проведення 

аналiтичних дослiджень. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ФОНДОВА БIРЖА ПФТС" 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 21672206 

Місцезнаходження 04107, Україна, Печерський р-н р-н, 

мiсто Київ, Шовковична, 42-44 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

 № 138 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та 

фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 05.03.2019 

Міжміський код та телефон (044) 277 50 00 

Факс (044) 277 50 01 

Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому 

ринку - дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi 

на фондовому ринку 

Опис Вид послуг: фiнансовi послуги на 

ринку цiнних паперiв. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "НАЦIОНАЛЬНИЙ 

ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ" 

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 30370711 

Місцезнаходження 04107, Україна, Шевченкiвський р-н 

р-н, мiсто Київ, Тропiнiна, 7 - Г 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

1 074 120 0000 01065 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Шевченкiвська районна в мiстi Києвi 

державна адмiнiстрацiя 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 29.09.2005 

Міжміський код та телефон (044) 591-04-04, 591-04-32 

Факс (044) 482-52-04, 482-52-13 

Вид діяльності формування та функцiонування 



системи депозитарного облiку 

Опис Опис Вiдповiдно до ч. 1 ст. 29 Закону 

України "Про депозитарну систему 

України" лiцензування депозитарної 

дiяльностi Центрального депозитарiю 

не здiйснюється.  

Вiдповiдно до ч. 2 ст. 9 Закону України 

"Про депозитарну систему України", 

статус Центрального депозитарiю  

ПАТ "НДУ" набув  з дня реєстрацiї 

Правила Центрального депозитарiю, а 

саме 01.10. 2013 р. (рiшення НКЦПФР 

вiд 01.10.2013 р. № 2092). 

 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "Лекснавiгатор" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 32957269 

Місцезнаходження 01033, Україна, мiсто Київ, вул. 

Жилянська, 37/97 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

не лiцензується 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

- 

Дата видачі ліцензії або іншого документа  

Міжміський код та телефон 587-5010289-5001(050)357-35-68 

Факс - 

Вид діяльності надання юридичних послуг 

Опис супроводження судових та досудових 

справ 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Адвокатське Об'єднання "Кунденко, 

Попович i партнери" 

Організаційно-правова форма Інші організаційно-правові форми 

Ідентифікаційний код юридичної особи 40179518 

Місцезнаходження 01032, Україна, мiсто Київ, вул. Льва 

Толстого, 41, оф. 4 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

не лiцензується 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

- 

Дата видачі ліцензії або іншого документа  

Міжміський код та телефон (050) 265-44-44 

Факс - 

Вид діяльності надання юридичних послуг 

Опис супроводження судових та досудових 

справ 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "КРОУ ЕЛЕФ 

Україна" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 



відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 37924615 

Місцезнаходження 04070, Україна, мiсто Київ, вул. 

Спаська, буд. 37 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

не лiцензується 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

- 

Дата видачі ліцензії або іншого документа  

Міжміський код та телефон (050) 533-75-85 

Факс - 

Вид діяльності надання юридичних послуг 

Опис (050) 533-75-85 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

адвокат Мазур В.О. 

Організаційно-правова форма Інші організаційно-правові форми 

Ідентифікаційний код юридичної особи 2926002414 

Місцезнаходження 02222, Україна, мiсто Київ, вул. 

Закревського, 37, кв. 211 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

КС № 7937/10 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Рада адвокатiв Київської областi 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 05.06.2019 

Міжміський код та телефон (067) 657-74-20 

Факс - 

Вид діяльності Надання юридичних послуг 

Опис Опис супроводження судових та 

досудових справ 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

адвокат Мельник В.В. 

Організаційно-правова форма Інші організаційно-правові форми 

Ідентифікаційний код юридичної особи 3141616183 

Місцезнаходження 02166, Україна, мiсто Київ, проспект 

Лiсовий, 22, кв. 17 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

КС № 7936/10 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Рада адвокатiв Київської областi 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 05.06.2019 

Міжміський код та телефон (097) 168-35-02 

Факс - 

Вид діяльності надання юридичних послуг 

Опис супроводження судових та досудових 

справ 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ОЦIНОЧНА 

КОМПАНIЯ АРГУМЕНТ" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 



Ідентифікаційний код юридичної особи 34286063 

Місцезнаходження 65007, Україна, Одеська обл., 

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОН р-н р-н, 

мiсто Одеса, ВУЛИЦЯ МАЛА 

АРНАУТСЬКА, БУДИНОК 86, 

КВАРТИРА 18 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

426/17 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Фонд державного майна України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 12.05.2017 

Міжміський код та телефон +38 (048) 734-20-47 

Факс +38 (048) 734-20-47 

Вид діяльності 96.09 Надання iнших iндивiдуальних 

послуг, н. в. i. у., 63.99 Надання iнших 

iнформацiйних послуг, н. в. i. у., 68.31 

Агентства нерухомостi, 70.22 

Консультування з питань комерцiйної 

дiяльностi й керування, 71.12 

Дiяльнiсть у сферi iнжинiрингу, 

геологiї т 

Опис послуги з оцiнки  об'єктiв нерухомого 

майна, рухомого майна цiлiсних 

майнових комплексiв та об'єктiв 

iнтелектуальної власностi. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "ЕССЕТ 

ЕКСПЕРТАЙЗ" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 38138378 

Місцезнаходження 03124, Україна, мiсто Київ, вул. 

Миколи Василенка, 7-А 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

451/18 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Фонд державного майна України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 29.05.2018 

Міжміський код та телефон +38 (044) 592-66-99 

Факс - 

Вид діяльності 68.31 Агентства нерухомостi, 70.22 

Консультування з питань комерцiйної 

дiяльностi й керування, 71.12 

Дiяльнiсть у сферi iнжинiрингу, 

геологiї та геодезiї, надання послуг 

технiчного консультування в цих 

сферах, 73.20 Дослiдження 

кон'юнктури ринку та виявл 

Опис послуги з оцiнки  об'єктiв нерухомого 

майна, рухомого майна цiлiсних 

майнових комплексiв та об'єктiв 

iнтелектуальної власностi. 

Сюрвейєрськi послуги. Технiчна 



експертиза у галузi громадського 

будiвництва. 

 



XIV. Інформація про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (далі 

- правочинів із заінтересованістю), або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів та відомості 

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

створює заінтересованість 

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

 

№ з/п 

Дата 

прийняття 

рішення 

Найменування 

уповноваженого 

органу, що 

прийняв рішення 

Гранична 

сукупна вартість 

правочинів 

(тис.грн) 

Вартість активів 

емітента за 

даними 

останньої річної 

фінансової 

звітності 

(тис.грн) 

Співвідношення 

граничної 

сукупної 

вартості 

правочинів до 

вартості активів 

емітента за 

даними 

останньої річної 

фінансової 

звітності (у 

відсотках) 

Предмет 

правочину 

Дата 

розміщення 

інформації про 

прийняття 

рішення щодо 

попереднього 

надання згоди 

на вчинення 

значних 

правочинів в 

загальнодосту

пній 

інформаційній 

базі даних 

Національної 

комісії з 

цінних паперів 

та фондового 

ринку або 

через особу, 

яка провадить 

діяльність з 

оприлюднення 

регульованої 

інформації від 

імені 

учасників 

фондового 

ринку 

URL-адреса 

сторінки власного 

веб-сайту 

товариства, на якій 

розміщена 

інформація про 

прийняття рішення 

щодо попереднього 

надання згоди на 

вчинення значних 

правочинів 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 21.02.2020 Наглядова Рада 

Банку 

2 200 000 4 500 991 48,88 угоди щодо 

депозитних 

сертифiкатiв НБУ 

21.02.2020 https://www.pravex.c

om.ua/o-banke/pro-na

s/rozkrittya-informaci

yi 



Опис: 

Наглядова Рада товариства складається не менш як на одну третину з незалежних директорiв, рiшення про укладення 

значних правочинiв на суму понад 25%, але менш нiж 50% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової 

звiтностi акцiонерного товариства, можуть прийматися цiєю Наглядовою Радою. 

Вiдповiдно до Рiшення Наглядової Ради АТ "ПРАВЕКС БАНК" №2_20.7 вiд 21.02.2020 року: 

Загальна кiлькiсть голосiв, кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" - 100%, та "проти" - 0% 

Прийняття рiшення, якщо рiшення приймається Наглядовою Радою i така Наглядова Рада правомочна приймати такi 

рiшення: рiшення прийнято. 

Наглядовою Радою АТ "ПРАВЕКС БАНК" прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значного 

правочину. 

Предмет правочину: угоди з iнвестування (придбання) у депозитнi сертифiкати НБУ. 

Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину (лiмiт на кожну окрему транзакцiю) - 2 200 000 тис. грн. 

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 

4 500 991 тис. грн. 

Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої 

рiчної фiнансової звiтностi - 48,88%. 

2 30.07.2020 Наглядова Рада 

Банку 

2 850 000 5 764 633 49,44 угоди щодо 

депозитних 

сертифiкатiв НБУ 

30.07.2020 https://www.pravex.c

om.ua/o-banke/pro-na

s/rozkrittya-informaci

yi 

Опис: 

Вiдповiдно до абзацу 2 частини 2 статтi 70 Роздiлу ХIII Закону України №514-VI "Про акцiонернi товариства", якщо 

Наглядова Рада товариства складається не менш як на одну третину з незалежних директорiв, рiшення про укладення 

значних правочинiв на суму понад 25%, але менш нiж 50% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової 

звiтностi акцiонерного товариства, можуть прийматися цiєю Наглядовою Радою. 

Вiдповiдно до Рiшення Наглядової Ради АТ "ПРАВЕКС БАНК" № 8_20.10 вiд 30.07.2020 року: 

Загальна кiлькiсть голосiв, кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" - 100%, та "проти" - 0% 

Прийняття рiшення, якщо рiшення приймається Наглядовою Радою i така Наглядова Рада правомочна приймати такi 

рiшення: рiшення прийнято. 

Наглядовою Радою АТ "ПРАВЕКС БАНК" прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значного 

правочину. 

Предмет правочину: угоди з iнвестування у депозитнi сертифiкати Нацiонального банку України 

Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину (лiмiт на кожну окрему транзакцiю) - 2 850 000 тис. грн. 

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 5 764 633 тис. грн. 

Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої 

рiчної фiнансової звiтностi - 49,44% 

3 30.07.2020 Наглядова Рада 

Банку 

2 850 000 5 764 633 49,44 угоди з отриманням 

кредитiв 

рефiнансування 

НБУ  

30.07.2020 https://www.pravex.c

om.ua/o-banke/pro-na

s/rozkrittya-informaci

yi 

Опис: 

Вiдповiдно до абзацу 2 частини 2 статтi 70 Роздiлу ХIII Закону України №514-VI "Про акцiонернi товариства", якщо 



Наглядова Рада товариства складається не менш як на одну третину з незалежних директорiв, рiшення про укладення 

значних правочинiв на суму понад 25%, але менш нiж 50% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової 

звiтностi акцiонерного товариства, можуть прийматися цiєю Наглядовою Радою. 

Вiдповiдно до Рiшення Наглядової Ради АТ "ПРАВЕКС БАНК" № 8_20.10 вiд 30.07.2020 року: 

Загальна кiлькiсть голосiв, кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" - 100%, та "проти" - 0% 

Прийняття рiшення, якщо рiшення приймається Наглядовою Радою i така Наглядова Рада правомочна приймати такi 

рiшення: рiшення прийнято. 

Наглядовою Радою АТ "ПРАВЕКС БАНК" прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значного 

правочину. 

Предмет правочину: угоди з отриманням кредитiв рефiнансування вiд Нацiонального банку України (включаючи 

овернайт), з правом надання фiнансових активiв та/або iноземної валюти у забезпечення виконання зобов'язань за 

вiдповiдними кредитами рефiнансування. 

Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину (лiмiт на загальну суму правочинiв з урахуванням вартостi пулу 

заставлених фiнансових активiв та/або iноземної валюти на загальну суму) - 2 850 000 тис. грн. 

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 5 764 633 тис. грн. 

Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої 

рiчної фiнансової звiтностi - 49,44%. 

4 30.07.2020 Наглядова Рада 

Банку 

2 850 000 5 764 633 49,44 угоди з 

купiвлi-продажу, 

обмiну iноземної 

валюти на умовах 

"своп" з НБУ 

30.07.2020 https://www.pravex.c

om.ua/o-banke/pro-na

s/rozkrittya-informaci

yi 

Опис: 

Наглядова Рада товариства складається не менш як на одну третину з незалежних директорiв, рiшення про укладення 

значних правочинiв на суму понад 25%, але менш нiж 50% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової 

звiтностi акцiонерного товариства, можуть прийматися цiєю Наглядовою Радою. 

Вiдповiдно до Рiшення Наглядової Ради АТ "ПРАВЕКС БАНК" № 8_20.10 вiд 30.07.2020 року: 

Загальна кiлькiсть голосiв, кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" - 100%, та "проти" - 0% 

Прийняття рiшення, якщо рiшення приймається Наглядовою Радою i така Наглядова Рада правомочна приймати такi 

рiшення: рiшення прийнято. 

Наглядовою Радою АТ "ПРАВЕКС БАНК" прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значного 

правочину. 

Предмет правочину: угоди за операцiями своп процентної ставки з Нацiональним Банком України. 

Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину (лiмiт на загальну суму правочинiв) - 2 850 000 тис. грн. 

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 5 764 633 тис. грн. 

Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої 

рiчної фiнансової звiтностi - 49,44%. 

5 09.12.2020 Наглядова Рада 

Банку 

1 021 638 5 764 633 17,72252 встановлення лiмiтiв 

фiнансовим 

установам 

09.12.2020 https://www.pravex.c

om.ua/o-banke/pro-na

s/rozkrittya-informaci

yi 

Опис: 



Предмет правочину: Про встановлення лiмiтiв фiнансовим установам 

Наглядовою Радою АТ "ПРАВЕКС БАНК" прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значного 

правочину. 

Вiдповiдно до Рiшення Наглядової Ради АТ "ПРАВЕКС БАНК" № 16_20.7 вiд 09.12.2020 року: 

Загальна кiлькiсть голосiв, кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" - 100 %, та "проти" - 0% 

Пiд граничною сукупною вартiстю майна слiд розумiти 1 021 638 тис. грн. (за офiцiйним курсом гривнi до iноземної 

валюти НБУ станом на дату прийняття рiшення (09.12.2020), що є еквiвалентом 30 млн. євро). 

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 5 764 633 тис. грн. 

Спiввiдношення ринкової вартостi майна, щ 

6 22.12.2020 Наглядова Рада 

Банку 

854 528 5 764 633 14,82362 залучення 

фiнансування у 

формi кредиту вiд 

ЄБРР 

23.12.2020 https://www.pravex.c

om.ua/o-banke/pro-na

s/rozkrittya-informaci

yi 

Опис: 

Предмет правочину: Про залучення фiнансування у формi кредиту вiд Європейського Банку Реконструкцiї та 

Розвитку. 

Наглядовою Радою АТ "ПРАВЕКС БАНК" прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значного 

правочину. 

Вiдповiдно до Рiшення Наглядової Ради АТ "ПРАВЕКС БАНК" № 17_20.1 вiд 22.12.2020 року: 

Загальна кiлькiсть голосiв, кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" - 100 %, та "проти" - 0% 

Пiд граничною сукупною вартiстю майна слiд розумiти 854 528 тис. грн. (за офiцiйним курсом гривнi до iноземної 

валюти НБУ станом на дату прийняття рiшення (22.12.2020), що є еквiвалентом 25 млн. євро). Вартiсть активiв 

емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 5 764 633 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, 

що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 

14,8236236%. 

7 22.12.2020 Наглядова Рада 

Банку 

1 025 433 5 764 633 17,78835 залучення 

фiнансування у 

формi ЄIБ 

23.12.2020 https://www.pravex.c

om.ua/o-banke/pro-na

s/rozkrittya-informaci

yi 

Опис: 

Предмет правочину: Про залучення фiнансування у формi кредиту вiд Європейського Iнвестицiйного Банку. 

Наглядовою Радою АТ "ПРАВЕКС БАНК" прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значного 

правочину. 

Вiдповiдно до Рiшення Наглядової Ради АТ "ПРАВЕКС БАНК" № 17_20.2 вiд 22.12.2020 року: 

Загальна кiлькiсть голосiв, кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" - 100 %, та "проти" - 0% 

Пiд граничною сукупною вартiстю майна слiд розумiти 1 025 433 тис. грн. (за офiцiйним курсом гривнi до iноземної 

валюти НБУ станом на дату прийняття рiшення (22.12.2020), що є еквiвалентом 30 млн. євро). Вартiсть активiв 

емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 5 764 633 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, 

що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 

17,7883484%. 

Вiдповiдно до ст. 49 Закону України "Про акцiонернi товариства" (далi - Закон) щодо особливостей проведення загальних зборiв товариством, що складається з однiєї 

особи, до товариства з одним акцiонером не застосовуються положення статей 33-48 щодо порядку скликання та проведення загальних зборiв акцiонерного товариства. 

Повноваження загальних зборiв товариства, передбаченi статтею 33 Закону та внутрiшнiми документами товариства, здiйснюються акцiонером одноосiбно. Рiшення 



акцiонера з питань, що належать до компетенцiї 

загальних зборiв, оформлюється ним письмово (у формi рiшення). Таке рiшення має статус протоколу загальних зборiв акцiонерного товариства. Позачерговi загальнi збори 

проводилися з iнiцiативи Акцiонера Банку.  



Звіт про фінансовий стан (Баланс) 
на 31.12.2020 року 

(тис.грн.) 

Найменування статті Примітки Звітний період 
Попередній 

період 

1 2 3 4 

АКТИВИ 

Грошові кошти та їх еквіваленти 1000 1 005 572 787 608 

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 282 849 377 325 

Кредити та заборгованість клієнтів 1040 3 098 315 1 435 797 

Цінні папери в портфелі банку на продаж 1050 2 794 875 2 661 675 

Цінні папери в портфелі банку до погашення 1060 0 0 

Інвестиції в асоційовані/асоційовані та дочірні 

компанії 
1070 0 0 

Інвестиційна нерухомість 1080 32 872 19 380 

Дебіторська заборгованість щодо поточного податку 

на прибуток 
1090 542 1 141 

Відстрочений податковий актив 1100 0 0 

Гудвіл 1110 46 372 52 828 

Основні засоби та нематеріальні активи 1120 371 211 333 497 

Інші фінансові активи 1130 12 918 26 065 

Інші активи 1140 19 817 28 053 

Необоротні активи, утримувані для продажу, та 

активи групи вибуття 
1150 0 41 264 

Активи – опис додаткових статей статей та вміст їх 

показників 
1990  

Активи – усього за додатковими статтями 1990 0 0 

Усього активів 1999 7 665 343 5 764 633 

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 

Кошти банків 2000 300 214 214 

Кошти клієнтів 2010 5 247 926 3 638 304 

Фінансові зобов'язання, що обліковуються за 

справедливою вартістю через прибуток або збиток 
2020 0 0 

Боргові цінні папери, емітовані банком 2030 0 0 

Інші залучені кошти 2040 0 0 

Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток 2050 0 0 

Відстрочені податкові зобов'язання 2060 5 247 0 

Резерви за зобов'язаннями 2070 17 874 11 510 

Інші фінансові зобов'язання 2080 139 590 163 768 

Інші зобов'язання 2090 54 793 52 217 

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 5 945 645 3 869 596 

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 210 916 210 748 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 3060 0 0 

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 1 719 698 1 895 037 

Усього зобов'язань та власного капіталу 9999 7 665 343 5 764 633 

Примітки: Статтю 1110 Гудвiл читати як Активи з права користування  

 

Затверджено до випуску та підписано 

 

22.04.2021 року Керівник Джанлука Коррiас 

 (підпис, ініціали, прізвище) 

Нечкiна П.С. +38 (050) 271-75-10 Головний бухгалтер Остахова Лiлiя Вiкторiвна 

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



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

результати) 
за 2020 рік 

(тис.грн.) 

Найменування статті Примітки Звітний період 
Попередній 

період 

1 2 3 4 

Процентні доходи 1000 455 466 545 785 

Процентні витрати 1005 153 115 151 905 

Чистий процентний дохід/(Чисті процентні 

витрати) 
1010 302 351 393 880 

Чисте (збільшення) зменшення резервів під 

знецінення кредитів та заборгованості клієнтів, 

коштів в інших банках 

1020 9 300 19 505 

Чистий процентний дохід (Чисті процентні 

витрати) після створення резерву під знецінення 

кредитів та заборгованості клієнтів, коштів в 

інших банках 

1030 293 051 413 385 

Комісійні доходи 1040 150 381 150 276 

Комісійні витрати 1045 50 971 64 286 

Результат від операцій з фінансовими інструментами, 

що обліковуються за справедливою вартістю через 

прибуток або збиток 

1050 0 42 

Результат від операцій з хеджування справедливої 

вартості 
1060 0 13 373 

Результат від продажу цінних паперів у портфелі 

банку на продаж 
1070 77 19 

Результат від операцій з іноземною валютою 1080 21 876 22 697 

Результат від переоцінки іноземної валюти 1090 36 607 7 572 

Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної 

нерухомості 
1100 975 2 680 

Доходи/(витрати), які виникають під час первісного 

визнання фінансових активів за процентною ставкою, 

вищою або нижчою, ніж ринкова 

1110 2 618 3 

Витрати/(доходи), які виникають під час первісного 

визнання фінансових зобов'язань за процентною 

ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова 

1120 23 0 

Чисте (збільшення) зменшення резервів під 

знецінення дебіторської заборгованості та інших 

фінансових активів 

1130 123 542 

Чисте (збільшення) зменшення резервів під 

знецінення цінних паперів у портфелі банку на 

продаж 

1140 264 264 265 017 

Чисте (збільшення) зменшення резервів під 

знецінення цінних паперів у портфелі банку до 

погашення 

1150 56 942 111 678 

Чисте (збільшення) зменшення резервів за 

зобов'язаннями 
1160 4 681 13 984 

Інші операційні доходи 1170 37 835 47 215 

Адміністративні та інші операційні витрати 1180 274 867 279 405 

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 182 803 122 799 

Витрати на податок на прибуток 1510 0 1 297 

Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває 1520 182 803 121 502 

Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
1530 0 0 

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 19 941 8 491 

Частка іншого сукупного прибутку асоційованої 

компанії 
2040 25 656 24 645 

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 6 096 448 

Інший сукупний дохід, що не буде рекласифікований 

у прибуток чи збиток після оподаткування 
2360 239 446 

СТАТТІ, ЩО БУДУТЬ РЕКЛАСИФІКОВАНІ В ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК: 

Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на 

продаж 
2510 7 469 4 716 

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 849 849 

Інший сукупний дохід, що буде рекласифікований в 

прибуток чи збиток після оподаткування 
2860 0 0 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2900 7 464 12 356 



Усього сукупного доходу за рік 2999 175 339 109 146 

Прибуток (збиток), що належить:    

     власникам банку 3010 182 803 121 502 

     неконтрольованій частці 3020 0 0 

Усього сукупного доходу, що належить:    

     власникам банку 3210 175 339 109 146 

     неконтрольованій частці 3220 0 0 

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

     чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 4110 0,11000 0,07000 

     скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну 

просту акцію 
4120 0,11000 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 0,11000 0,07000 

     скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну 

просту акцію за рік 
4320 0,11000 0,07000 

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

Дохiд вiд припинення визнання фiнансових активiв. 

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

припинення визнання фiнансових зобов'язань. 

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 1500 Прибуток (збиток) до оподаткування читати як збиток до оподаткування 

Статтю 1510 Витрати на податок на прибуток читати як вигоди вiд податку на прибуток. 

Статтю 1520 Прибуток вiд дiяльностi,що триває читати як збиток вiд дiяльностi, що триває. 

Стаття 2000 переоцiна основних засобiв та нематерiальних активiв читати як змiни результатiв 

переоцiнки основниз засобiв. 

Статтю 2040 Частка iншого сукупного прибутку асоцiйованої компанiї читати як Амортизацiя активiв з 

права користування. 

Статтю 2360 Iнший сукупний дохiд читати як Змiни результатiв переоцiнки за операцiями з акцiонерами. 

Стаття 2999 Усього сукупного доходу за рiк читати як Усього сукупного збитку за рiк. 

Стаття 3010 Прибуток, що належить власникам банку читати як Збиток, що належить власникам банку. 

Стаття 3210 Усього сукупного доходу, що належить власникам банку читати як Усього сукупного 

збитку, що належить власникам банку. 

 

Затверджено до випуску та підписано 

 

22.04.2021 року Керівник Джанлука Коррiас 

 (підпис, ініціали, прізвище) 

Нечкiна П.С. +38 (050) 271-75-10 Головний бухгалтер Остахова Лiлiя Вiкторiвна 

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



Звіт про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал) 
за 2020 рік 

(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 1 332 251 409 3 898 038 2 004 183 0 2 004 183 

Вплив змін облікової політики, 

виправлення помилок та вплив 

переходу на нові та/або 

переглянуті стандарти і 

тлумачення 

1110 0 0 0 0 40 661 68 485 109 146 0 109 146 

Скоригований залишок на початок 

попереднього періоду 

1120 0 0 0 0 0 121 502 121 502 0 121 502 

Усього сукупного доходу:           

    прибуток/(збиток) за рік 1200 0 0 0 0 40 661 53 017 12 356 0 12 356 

    інший сукупний дохід 1205 0 0 0 0 3 867 385 4 252 0 4 252 

Амортизація резерву переоцінки 

основних засобів або реалізований 

результат 

1300 0 0 0 0 44 578 52 632 8 054 0 8 054 

Розподіл прибутку до резервних 

та інших фондів 

1310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Незареєстрований статутний 

капітал 

1320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Операції з акціонерами 1330 0 0 0 0 0 50 50 0 50 

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 1 332 210 748 3 966 523 1 895 037 0 1 895 037 

Усього сукупного доходу:           

    прибуток/(збиток) за рік 2200 0 0 0 0 0 182 803 182 803 0 182 803 

    інший сукупний дохід 2205 0 0 0 0 168 7 296 7 464 0 7 464 

Амортизація резерву переоцінки 

основних засобів або реалізований 

результат 

2300 0 0 0 0 6 766 7 084 13 850 0 13 850 

Розподіл прибутку до резервних 

та інших фондів 

2310 0 0 0 0 6 620 0 6 620 0 6 620 

Незареєстрований статутний 

капітал 

2320 0 0 0 0 168 175 507 175 339 0 175 339 

Операції з акціонерами 2330 0 0 0 0 22 212 234 0 234 

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 0 0 0 0 0 

    продаж 2354 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

    анулювання 2358 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

Дивіденди 2370 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

як Усьго сукупного доходу (за 2019 рiк). 

Статтю 1120 Скоригований залишок на початок попереднього перiоду читати як (збиток) за 2019 рiк. 

Статтю 1200 прибуток/(збиток) за рiк читати як iнший сукупний дохiд за 2019 рiк. 

Статтю 1205 iнший сукупний дохiд читати як Амортизацiя резерву переоцiнки цiнних паперiв. 



Статтю 2310 Розподiл прибутку до резервних та iнших фондiв читати як Усього сукупного доходу. 

Статтю 2320 Незареєстрований статутний капiтал читати як Амортизацiя резерву переоцiнки цiнних паперiв. 

 

 

Затверджено до випуску та підписано 

 

22.04.2021 Керівник Джанлука Коррiас 

 (підпис, ініціали, прізвище) 

Нечкiна П.С. +38 (050) 271-75-10 Головний бухгалтер Остахова Лiлiя Вiкторiвна 

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



Звіт про рух грошових коштів за прямим методом 
за 2020 рік 

(тис.грн.) 

Найменування статті Примітки Звітний період 
Попередній 

період 

1 2 3 4 

Грошові кошти від операційної діяльності: 

Процентні доходи, що отримані 1010 490 889 383 943 

Процентні витрати, що сплачені 1015 146 093 149 938 

Комісійні доходи, що отримані 1020 150 084 150 016 

Комісійні витрати, що сплачені 1025 50 981 64 297 

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 21 876 22 697 

Інші отримані операційні доходи 1100 27 664 27 272 

Виплати на утримання персоналу, сплачені 1110 278 108 250 444 

Адміністративні та інші операційні витрати, сплачені 1120 273 101 295 245 

Податок на прибуток, сплачений 1800 0 0 

Грошові кошти отримані/(сплачені) від 

операційної діяльності до змін в операційних 

активах і зобов'язаннях 

1510 101 522 175 996 

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 149 427 284 244 

Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та 

заборгованості клієнтів 
1650 1 566 192 115 622 

Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових 

активів 
1660 24 841 8 936 

Чисте (збільшення)/зменшення інших активів 1670 0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків 1680 0 29 

Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів 1690 1 451 569 1 291 313 

Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних 

паперів, що емітовані банком 
1700 3 618 1 335 

Чисте збільшення/(зменшення) резервів за 

зобов'язаннями 
1710 0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових 

зобов'язань 
1720 274 480 42 080 

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

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) 

від операційної діяльності 
1999 228 985 765 161 

Грошові кошти від інвестиційної діяльності: 

Придбання цінних паперів у портфелі банку на 

продаж 
2010 149 903 471 118 157 967 



Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі 

банку на продаж 
2020 149 735 001 118 157 967 

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 42 

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 курсу Національного банку 

України на грошові кошти та їх еквіваленти 
5100 199 248 76 806 

Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх 

еквівалентів 
5200 18 176 41 201 

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок 

періоду 
5300 787 608 823 213 

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду 5400 1 005 572 787 608 

Примітки: Статтю 1640 Чисте (збiльшення)/зменшення коштiв в iнших банках читати як Чисте  

зменшення/(збiльшення) кредитiв та заборгованостi банкiв; 

Статтю 2120 Надходження вiд реалiзацiї основних засобiв читати як Результат  вiд операцiй iз 

борговими фiнансовими iнструментами, якi облiковуються за справедливою вартiстю через iнший 

сукупний дохiд. 

 

 

Затверджено до випуску та підписано 



 

22.04.2021 року Керівник Джанлука Коррiас 

 (підпис, ініціали, прізвище) 

Нечкiна П.С. +38 (050) 271-75-10 Головний бухгалтер Остахова Лiлiя Вiкторiвна 

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



Звіт про рух грошових коштів за непрямим методом 
за 2020 рік 

(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 банку виконувався лише за прямим методом. 
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1.  
 

Грошовi кошти та їх еквiваленти 

Таблиця 6.1. Грошовi кошти та їх еквiваленти 

 (у тисячах гривень) 

Рядок  Найменування статтi  31.12.2020 31.12.2019 

1 2  3 4 

1 Готiвковi кошти   320 247 415 468 

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

497) (1 431) 

3 Кошти в Нацiональному банку України   78 213 86 282 

4 Кореспондентськi рахунки у банках:   608 652 287 317 

4.1.  України   3 408 1 850 

4.2.  iнших країн   605 244 285 467 

5 Резерви за коштами, розмiщеними на кореспондентських рахунках в iнших банках (43) (28) 

6 Усього грошових коштiв та їх еквiвалентiв   1 005 572 787 608 

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

стан. 

Станом на 31 грудня 2020 року Банк розмiстив кошти  на кореспондентському рахунку JPMORGAN 

CHASE BANK, N.A. в сумi 263 622 тис. грн. (2019 рiк -  Deutsche Bank AG в сумi 95 208 тис. грн.), що 

являє собою значну концентрацiю.   

Станом на 31 грудня 2020 та 31 грудня 2019 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 

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) 

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

3 Курсовi рiзницi 3 3 

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

Сума залишкiв по статтi 2 Таблицi 8.2, статтi 2 Таблицi 7.2 та статтi 2 Таблицi 6.2 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 статтей 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 31 грудня 2020 року на суму 13 219 тис.грн. (2019: 9 

717 тис.грн). 

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

31.12.2019 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 (12) (12) 

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

4 Курсовi рiзницi 2 2 

5 Залишок станом на кiнець перiоду   (28) (28) 

Таблиця 6.4. Аналiз кредитної якостi грошових коштiв та їх еквiвалентiв на 31.12.2020 року 



(у тисячах гривень) 

Рядок Найменування статтi Кошти, розмiщеними 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  

Таблиця 6.5. Аналiз кредитної якостi грошових коштiв та їх еквiвалентiв на 31.12.2019 року 

(у тисячах гривень) 

Рядок Найменування статтi Кошти, розмiщеними 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: 287 317 414 037 86 282 787 636 

1.1. Без затримки платежу 287 317 414 037 86 282 787 636 

2 Третя стадiя знецiнення  - 1 431 - 1 431 

2.1 Iз затримкою платежу понад 90 днiв - 1 431 - 1 431 

3 Резерв пiд знецiнення коштiв  (28) (1 431) - (1 459) 

4 Всього грошових коштiв та їх еквiвалентiв   287 289 414 037 86 282 787 608 

 

 

 

2.  
 

Кредити та заборгованiсть банкiв 

Таблиця 7.1. Кредити та заборгованiсть банкiв 

(у тисячах гривень) 

Рядок  Найменування статтi  31.12.2020 31.12.2019 

1  2  3 4 

1 Кредити, наданi iншим банкам:  282 864 377 447 

1.1  Короткостроковi  282 864 377 447 

2 Резерв пiд знецiнення коштiв в iнших банках  (15) (122) 

3 Усього коштiв в iнших  банках за мiнусом резервiв  282 849 377 325 

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  

44 тис.грн. (2019 рiк -245 тис.грн.). Станом на 31 грудня 2020 року кредити, наданi iншим банкам, у сумi 

282 864 тис.грн. (станом на 31.12.2019 - 377 447 тис.грн.), що являє собою значну концентрацiю.    

Таблиця 7.2. 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 коштами, розмiщеними на кореспондентських рахунках в iнших банках

 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) 

 

Сума залишкiв по статтi 2 Таблицi 8.2, статтi 2 Таблицi 6.2 та статтi 2 Таблицi 7.2 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 статтей 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 31 грудня 2020 року на суму 13 219 тис.грн. (2019: 9 

717 тис.грн). 

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

31.12.2019 року 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 (5) (5) 

2 (Збiльшення) резерву пiд знецiнення протягом перiоду  (118) (118) 

3 Курсовi рiзницi 1 1 

4 Залишок станом на кiнець перiоду   (122) (122) 

 

Таблиця 7.4. Аналiз кредитної якостi грошових коштiв та їх еквiвалентiв на 31.12.2020 року 

(у тисячах гривень) 

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

стадiями знецiнення 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 

Таблиця 7.5. Аналiз кредитної якостi грошових коштiв та їх еквiвалентiв на 31.12.2019 року 

(у тисячах гривень) 

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

стадiями знецiнення Усього 

1  2  3 4 

1 Перша стадiя знецiнення: 377 447 377 447 

1.1. Без затримки платежу 377 447 377 447 

2 Резерв пiд знецiнення коштiв  (122) (122) 

3 Всього грошових коштiв та їх еквiвалентiв   377 325 377 325 

 

 

3.  
 

Кредити та заборгованiсть клiєнтiв 

Таблиця 8.1. Кредити та заборгованiсть клiєнтiв 

(у тисячах гривень) 

Рядок  Найменування статтi  31.12.2020 31.12.2019 

1  2  3 4 

1 Кредити, що наданi юридичним особам  2 360 871 1 095 892 

2 Iпотечнi кредити фiзичних осiб   297 919  89 348 

3 Кредити, що наданi фiзичним особам на поточнi потреби   485 030  267 789 

4 Iншi кредити, що наданi фiзичним особам  145  24 

5 Резерв пiд знецiнення кредитiв   (45 650) (17 256) 

6 Усього кредитiв за мiнусом резервiв   3 098 315 1 435 797 

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 31 грудня 2020 року буде 

на 30 983 тис. грн. меншим/бiльшим (31 грудня 2019 р.: 14 358 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 кiнець року 

балансова вартiсть кредитних договорiв,  за якими були переглянутi  умови, складає 15 596 тис. грн.  

Визнанi збитки вiд модифiкацiї таких фiнансових активiв склали 1 144 тис. грн.  Визнанi витрати вiд 

модифiкацiї фiнансових  активiв зазначенi у складi статтi 12 Примiтки 28. 

Сума додатково сформованого резерву за такими переглянутими контрактами склала 303 тис. грн. У 

зв'язку iз 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 портфелю 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 заборгованiстi 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 портфелю надаються обмеженому числу боржникiв. Станом на 31 

грудня 2020 i кiнець 2019 рокiв фiнансування, надане 1 i 1 клiєнтам, становить 9% i 16% вiдповiдно (300 

371 тис. грн. та 234 630 тис. грн. вiдповiдно). 

Таблиця 8.2. 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) 

Сума залишкiв по статтi 2 Таблицi 8.2, статтi 2 Таблицi 6.2 та статтi 2 Таблицi 7.2 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 статтей 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 31 грудня 2020 року  на суму 13 219  тис.грн. 

(2019: 9 717  тис.грн.). 

Таблиця 8.3. Аналiз змiни резервiв пiд заборгованiсть за кредитами на 31.12.2019 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 Усього 

1 2 3 4 5 6 

1 Залишок за станом на  початок перiоду (45 006) (6 338) (4 571) (55 915) 

2 Зменшення резерву пiд знецiнення протягом перiоду 1 343 7 059 1 522 9 924 

3 Списання безнадiйної заборгованостi за рахунок резерву - 403 12 415 



4 Вiдступлення права вимоги 33 501 - - 33 501 

5 Вiдновлення кредитiв, якi були списанi за рахунок резерву у попереднiх перiодах - (7 

601) - (7 601) 

6 Проценти нарахованi за кредитами кориснiсть яких зменшено (53) (287) (5) (345) 

7 Курсовi рiзницi 2 209 552 4 2 765 

8 Залишок станом на кiнець перiоду (8 006) (6 212) (3 038) (17 256) 

Таблиця 8.4. Структура кредитiв за видами економiчної дiяльностi 

(у тисячах гривень) 

Рядок Вид економiчної дiяльностi  31.12.2020 31.12.2019 

1  2  3 4 5 6 

1 Виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води  -  - 39 140 2,69% 

2 Операцiї з нерухомим майном, оренда, iнжинiринг та надання послуг 334 718 

 10,65% 37 510 2,58% 

3 Торгiвля, ремонт автомобiлiв, побутових виробiв та предметiв особистого вжитку 926 207 

 29,46% 399 396 27,49% 

4 Сiльське господарство, мисливство, лiсове господарство 272 602  8,67% 168 676

 11,61% 

5 Переробна промисловiсть 627 839  19,97% 451 170 31,05% 

6 Фiзичнi особи 783 093  24,91% 357 161 24,58% 

7 Iншi 199 504  6,34% - - 

8 Усього кредитiв та заборгованостi клiєнтiв без резервiв 3 143 963  100,00% 1 453 

053 100,00% 

Tаблиця 8.5. 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 8.6. Iнформацiя про кредити в розрiзi видiв забезпечення на 31.12.2019 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  321 638 108 190 662 24 512 432 

2  Кредити, що забезпеченi:  424 951 89 240 32 925 - 547 116 



2.1 грошовими коштами 41 098 - 11 422 - 52 520 

2.2 нерухомим майном 383 853 89 240 21 503 - 494 596 

2.2.1 iпотека житлового призначення 2 338 85 852 584 - 88 774 

2.2.2 нежитлова iпотека 381 515 - 20 919 - 402 434 

2.2.3 земля - 3 388 - - 3 388 

3 Iншими активами 349 303 - 44 201 - 393 504 

3.1 обладнання 87 869 - - - 87 869 

3.2 товари в оборотi 139 715 - - - 139 715 

3.3 транспорт 121 719 - 44 201 - 165 920 

4 Усього кредитiв та заборгованостi клiєнтiв до вирахування резервiв 1 095 892 89 348 267 

788 24 1 453 052 

Таблиця 8.7. 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  -   1 357   188   -   1 545  

3.2. Iз затримкою платежу до 30 днiв  -   728   530   -   1 258  

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  

Таблиця 8.8. Аналiз кредитної якостi кредитiв на 31.12.2019 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: 1 095 892 80 510 267 426 24 1 443 852 

1.1. Без затримки платежу 1 095 892 78 227 265 458 24 1 439 601 

1.2. Iз затримкою платежу  до 30 днiв - 2 283 1 968 - 4 251 

2 Друга стадiя знецiнення: - 3 076 - - 3 076 

2.1. Без затримки платежу - 2 885 - - 2 885 

2.2. Iз затримкою платежу  до 30 днiв - 191 - - 191 

3 Третя стадiя знецiнення: - 5 762 363 - 6 125 

3.1. Без затримки платежу - 125 49 - 174 

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

3.3. Iз затримкою платежу    вiд 91 до 180 днiв - 923 - - 923 

3.4. Iз затримкою платежу    вiд 181 до 270 днiв - 681 54 - 735 



3.5. Iз затримкою платежу бiльше нiж  270 день - 3 977 260 - 4 237 

4 Загальна сума кредитiв до вирахування резервiв 1 095 892 89 348 267 789 24 1 453 

053 

5 Резерв пiд знецiнення за кредитами (8 006) (6 212) (3 038) - (17 256) 

6 Усього кредитiв за мiнусом резервiв 1 087 888 83 135 264 750 24 1 435 797 

 

Станом на 31 грудня 2020 року та 31 грудня 2019 року переважна бiльшiсть кредитiв, наданих 

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

згiдно оцiнки Банку.  

8.9. Вплив вартостi застави в розрiзi якостi кредитiв  

Кредити юридичним особам 

Кредити, виданi юридичним особам, пiдлягають оцiнцi на iндивiдуальнiй основi, i тестування на предмет 

зменшення корисностi. Загальна кредитоспроможнiсть юридичної особи зазвичай буває найважливiшим 

iндикатором якостi виданого їй кредиту. Проте, забезпечення являє собою додаткову гарантiю, i Банк, як 

правило, просить юридичних осiб -  позичальникiв про його надання.  

За оцiнками управлiнського персоналу розмiр резерву пiд зменшення корисностi без врахування 

забезпечення був би вищим на 31.12.2020 рiк: 13 698 тисяч гривень (31.12.2019 року: 2 369 тисяч 

гривень). 

 Кредити фiзичним особам 

За оцiнками управлiнського персоналу розмiр резерву на зменшення корисностi без врахування 

забезпечення був би вищим на 31.12.2020 рiк: 3 248 тисяч гривень (31.12.2019 рiк: 1 119 тисяч гривень) 

для iпотечних кредитiв та на 31.12.2020 року: 346 тисяч гривень (31.12.2019 року: 310  тисяч гривень) 

для iнших кредитiв фiзичним особам. 

Масова оцiнка застав проводилась для нерухомого (квартири, домоволодiння, нежитловi примiщення, 

земельнi дiлянки) та рухомого (транспортнi засоби) майна станом на 01 липня 2020 р. Оцiнка 

проводилась незалежним суб'єктом оцiночної дiяльностi.  

Ринкова вартiсть визначена за результатами порiвняльного методичного пiдходу.  

 

 

4.  
 

Iнвестицiї в цiннi папери 

Таблиця 9.1. Iнвестицiї в цiннi папери 

(у тисячах гривень) 

Рядок  Найменування статтi  31.12.2020 31.12.2019 

1  2  3 4 

1 Борговi цiннi папери, що  визнаються за амортизованою собiвартiстю 1 197 822 1 352 

197 

1.1 депозитнi сертифiкати Нацiонального банку України 1 197 822 1 352 197 

2 Борговi цiннi папери, що  визнаються за справедливою вартiстю з переоцiнкою в iншому 

сукупному доходi  1 600 391 1 309 475 

2.1 облiгацiї внутрiшньої державної позики 1 600 391 1 309 475 

3 Акцiї пiдприємств та iншi цiннi папери з нефiксованим прибутком, що не перебувають в обiгу на 

фондових бiржах, та якi визнаються за справедливою вартiстю з переоцiнкою в iншому сукупному доходi

 34 34 

4 Резерв пiд знецiнення цiнних паперiв (31) (31) 

5 Усього iнвестицiй в цiннi папери за мiнусом резервiв  2 798 216 2 661 675 

Данi статтi 5 Таблицi 9.1 розкривають статтю Iнвестицiї в цiннi папери. Звiту про фiнансовий стан. 

Таблиця 9.2. Аналiз кредитної якостi боргових цiнних паперiв, що визнаються за амортизованою 

собiвартiстю 31.12.2020 

(у тисячах гривень) 

Рядок  Найменування статтi  Депозитнi сертифiкати НБУ.    Усього  

1  2  3 4 

1  Перша стадiя знецiнення 1 197 822 1 197 822 

1.1  Без затримки платежу 1 197 822 1 197 822 



2 Резерв пiд знецiнення цiнних паперiв - - 

3 Усього iнвестицiй в цiннi папери, що визнаються за амортизованою собiвартiстю 1 197 822

 1 197 822 

Таблиця 9.3. Аналiз кредитної якостi боргових цiнних паперiв, що визнаються за справедливою вартiстю 

з переоцiнкою в iншому сукупному доходi  на 31.12.2020 

(у тисячах гривень) 

Рядок  Найменування статтi  Облiгацiї внутрiшньої державної позики Усього  

1  2  3 4 

1  Перша стадiя знецiнення 1 600 391 1 600 391 

1.1  Без затримки платежу 1 600 391 1 600 391 

2 Резерв пiд знецiнення цiнних паперiв - - 

3 Усього iнвестицiй в цiннi папери, що визнаються за справедливою вартiстю з переоцiнкою в 

iншому сукупному доходi   1 600 391 1 600 391 

Таблиця 9.4. Аналiз кредитної якостi боргових цiнних паперiв, що визнаються за амортизованою 

собiвартiстю на 31.12.2019 

(у тисячах гривень) 

Рядок  Найменування статтi  Депозитнi сертифiкати НБУ.    Усього  

1  2  3 4 

1  Перша стадiя знецiнення 1 352 197 1 352 197 

1.1  Без затримки платежу 1 352 197 1 352 197 

2 Резерв пiд знецiнення цiнних паперiв - - 

3 Усього iнвестицiй в цiннi папери, що визнаються за амортизованою собiвартiстю 1 352 197

 1 352 197 

Таблиця 9.5. Аналiз кредитної якостi боргових цiнних паперiв, що визнаються за справедливою вартiстю 

з переоцiнкою в iншому сукупному доходi  на 31.12.2019 

(у тисячах гривень) 

Рядок  Найменування статтi  Облiгацiї внутрiшньої державної позики Усього  

1  2  3  4 

1  Перша стадiя знецiнення 1 309 475 1 309 475 

1.1  Без затримки платежу 1 309 475 1 309 475 

2 Резерв пiд знецiнення цiнних паперiв - - 

3 Усього iнвестицiй в цiннi папери, що визнаються за справедливою вартiстю з переоцiнкою в 

iншому сукупному доходi   1 309 475 1 309 475 

Таблиця 9.6. Аналiз змiни резерву пiд знецiнення цiнних паперiв що визнаються за справедливою 

вартiстю з переоцiнкою в iншому сукупному доходi на 31.12.2020  року та за рiк, що закiнчився на цю 

дату 

(у тисячах гривень) 

Рядок  Рух резервiв Акцiї пiдприємств Усього  

1  2  3  4 

1 Залишок за станом на 1 сiчня 2020 року (31) (31) 

2 Збiльшення резерву пiд знецiнення протягом перiоду  - - 

3 Залишок за станом на  31 грудня 2020 року (31) (31) 

Таблиця 9.7. Аналiз змiни резерву пiд знецiнення цiнних паперiв що визнаються за справедливою 

вартiстю з переоцiнкою в iншому сукупному доходi на 31.12.2019  року та за рiк, що закiнчився на цю 

дату 

(у тисячах гривень) 

Рядок  Рух резервiв Акцiї пiдприємств Усього  

1  2  3  4 

1 Залишок за станом на 1 сiчня 2019 року (31) (31) 

2 Збiльшення резерву пiд знецiнення протягом перiоду  - - 

3 Залишок за станом на  31 грудня 2019 року (31) (31) 

Таблиця 9.8. Iнвестицiї в акцiї та iншi цiннi папери що визнаються за справедливою вартiстю з 

переоцiнкою в  iншому сукупному доходi. 

 (у тисячах гривень) 

Рядок  Назва компанiї  Вид дiяльностi  Країна реєстрацiї  За собiвартiстю цiннi папери, 



що не перебувають в обiгу на фондових бiржах.  

    31.12.2020 31.12.2019 

1  2  3  4  5  6  

1 ЗАТ "Кримська фондова бiржа" Управлiння фiнансовими ринками Україна 11

 11 

2 ЗАТ "Українська мiжбанкiвська валютна бiржа" Управлiння фiнансовими ринками

 Україна 2 2 

3 Кримська мiжбанкiвська валютна бiржа Управлiння фiнансовими ринками Україна

 20 20 

4 УТБ "Контрактовий дiм УМВБ" Управлiння фiнансовими ринками Україна 1

 1 

5 Усього  34 34 

 

 

5.  
 

Iнвестицiйна нерухомiсть 

Таблиця 10.1. Справедлива вартiсть iнвестицiйної нерухомостi 

(у тисячах гривень) 

Рядок  Найменування статтi  31.12.2020 31.12.2019 

1 2  3  4 

1 Справедлива вартiсть iнвестицiйної нерухомостi на початок перiоду   19 380  93 293 

2 Вiдшкодування балансової вартостi вiд  реалiзацiї iнвестицiйної нерухомостi  (2 774)

 (34 361) 

3 Переведення до необоротних активiв, утримуваних для продажу, та активiв групи вибуття  14 

441  (39 248) 

4 Майно, що перейшло у власнiсть банку, як заставодержателя  850  2 733 

5 Збитки вiд реалiзацiї iнвестицiйної нерухомостi  -    (357) 

6 Збiльшення/(зменшення) вартостi iнвестицiйної нерухомостi   975  (2 680) 

7 Справедлива вартiсть iнвестицiйної нерухомостi за станом на кiнець перiоду  32 872 19 380 

Данi статтi 7 Таблицi 10.1 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. В процесi розрахунку ринкової вартостi об'єктiв оцiнки застосовувався 

Порiвняльний та Дохiдний метод. Справедлива вартiсть трансформаторної пiдстанцiї була розрахована 

по Витратному методу. 

Таблиця 10.2. Суми, що визнанi у Звiтi про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд 

(у тисячах гривень) 

Рядок  Суми доходiв i витрат  31.12.2020 31.12.2019 

1  2  3  4 

1 Дохiд вiд продажу iнвестицiйної нерухомостi 83 7 651 

  

 

 

6.  
 

Основнi засоби та нематерiальнi активи  

 (у тисячах гривень) 

Рядок Найменування статтi  Земельнi дiлянки  Будiвлi, споруди та передавальнi пристрої 

 Машини та обладнання  Транспортнi засоби  Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) 

 Iншi основнi засоби  Iншi необоротнi матерiальнi активи  Малоцiннi необоротнi матерiальнi 

активи Незавершенi кап/ вкладення в осн. засоби та немат. активи  Нематерiальнi активи Усього  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 Балансова вартiсть на 01.01.2019 228 252 784 23 695 747 4 404 936 9 493 -

 9 520 146 476 448 282 

1.1 Первiсна (переоцiнена) вартiсть  228 256 819 171 792 10 630 9 636 2 074 19 483 8 996



 9 520 421 818 910 996 

1.2 Знос на 01.01.2019 - (4 035) (148 098) (9 883) (5 232) (1 138) (9 990) (8 996) -

 (275 342) (462 713) 

2 Надходження - - - - - - - - 35 599 - 35 599 

3 Введення в експлуатацiю - - 2 374 - 87 18 - 1 347 (11 

287) 7 461 - 

4 Полiпшення основних засобiв та вдосконалення нематер. активiв  - - 501 -

 - - - 2 (19 580) 19 077 - 

5 Переведення до необоротних активiв, утримуваних для продажу   (6 750) - -

 - - - - - - (6 750) 

5.1 Первiсна вартiсть   (7 180) - - - - - - - -

 (7 180) 

5.2 Знос   430 - - - - - - - - 430 

6 Вибуття  - (43 913)  (250) - -5 -  (59) -  (37) -

 (44 264) 

6.1 Вибуття (первiсна вартiсть) - (46 267) (28 312) (2 709) (1 002)                 

(715)  (78)                 (290)  (37) (4 817) (84 227) 

6.2 Вибуття (знос) - 2 354 28 062 2 709 997 715 19 290 - 4 817 39 963 

7 Амортизацiйнi вiдрахування - (14 845) (7 955)                            (443)                            

(683)                 (158) (3 282) (1 349) - (82 963) (111 678) 

8 Переоцiнка  27 12 280 - - - - - - - - 12 307 

8.1 Переоцiнка первiсної вартостi  27  (215) - - - - - -

 - - -188 

8.2 Переоцiнка зносу  - 12 495 - - - - - - - -

 12 495 

9 Балансова вартiсть на 31.12.2019 (01 сiчня 2020 року) 255 199 556 18 365 304 3 803

 796 6 152 - 14 215 90 051 333 497 

9.1 Первiсна (переоцiнена) вартiсть  255 203 157 146 355 7 921 8 721 1 377 19 405 10 055

 14 215 443 539 855 000 

9.2 Знос на 31.12.2019  (01 сiчня 2020 року) - (3 601) (127 990) (7 617) (4 918)  (581)

 (13 253) (10 055) - (353 488) (521 503) 

10 Надходження -    -     -     -     -    -    -    -    77 267  -    77 267  

11 Введення в експлуатацiю -    -    15 151   -    149  -    -    1 454   (34 

136)    17 382  -    

12 Полiпшення основних засобiв та вдосконалення нематер. активiв  -    104  211   -   

  -    -    140  -     (41 654)    41 199  -    

13 Вибуття  -    (3 024)  (191)  -     (5) (4) -    -     (69) -     (3 

293) 

13.1 Вибуття (первiсна вартiсть) -    (3 751)   (12 201)  -     (600)  (41) (2)       

(164)  (69)  (624)  (17 452) 

13.2 Вибуття (знос) -    727  12 010   -    595  37    2          164  -    624 

 14 159  

14 Амортизацiйнi вiдрахування -     (13 104)  (7 514)  (252)  (642)  (159)    (2 

625)    (1 454) -     (31 193)  (56 943) 

15 Переоцiнка  2  20 681   -     -     -    -    -    -    -    -      20 

683  

15.1 Переоцiнка первiсної вартостi  2    8 870   -     -     -    -    -   

 -    -    -    8 872  

15.2 Переоцiнка зносу  -    11 811   -     -     -    -    -    -    -    -   

 11 811  

16 Балансова вартiсть  

на 31.12.2020: 257  204 213    26 022  52  3 305  633  3 667  -     15 623 

 117 439  371 211  

16.1 Первiсна (переоцiнена) вартiсть  257  208 380  149 516  7 921  8 270  1 336 

  19 543   11 345   15 623  501 496  923 687  



16.2 Знос на 31.12.2020 -     (4 167)  (123 494)  (7 869)  (4 965)  (703)

  (15 876)  (11 345) -    (384 057)  (552 476) 

 

  

 

Станом на 31 грудня 2020 року вiдсутнi основнi засоби: 

-   стосовно яких є передбаченi законодавством обмеження щодо володiння, користування та  

розпорядження; 

-   оформленi у заставу; 

-   тимчасово не використовуються (консервацiя, реконструкцiя, тощо); 

-   щодо яких є обмеження права власностi; 

-   вилученi з експлуатацiї. 

Станом на 31 грудня 2020 року, первiсна (переоцiнена) вартiсть повнiстю амортизованих основних 

засобiв, нематерiальних активiв та iнших необоротних активiв складає - 239 783  тис. грн. (2019: 228 249 

тис. грн.): 

-   основнi засоби - 113 011 тис. грн. (2019: 107 473 тис. грн.) 

-   нематерiальнi активи -  104 962  тис. грн. (2019: 102 487    тис. грн.) 

-   iншi необоротнi активи -  21 810 тис. грн. (2019: 18 289   тис. грн.) 

Станом на 31 грудня 2020 року, витрати, якi виникли у результатi зменшення корисностi (знецiнення) 

нерухомостi утримуваної для продажу становить: 98 тис. грн. (2019 року: 4 734 тис. грн.). 

-   визнанi безпосередньо у власному капiталi 0 тис. грн. (2019 року: 0.00). 

Станом на 31 грудня 2010 року вартiсть створених нематерiальних активiв становить  0,00 тис.грн. (2019 

року: 0,00 тис.грн). 

 

 

7.  
 

 Активи з права користування 

Банк орендує переважно офiснi примiщення. Строк дiї договору оренди, як правило, становить 3 роки з 

можливiстю продовження оренди пiсля закiнчення цього строку. Банк, з метою визнання договору 

оренди, а також з метою визнання невiдмовного перiоду оренди, оцiнює строк оренди, який не пiдлягає 

достроковому припиненню, а також право Банку на використання опцiону на продовження строку дiї 

договору. Оренднi платежi переглядаються  щорiчно або у вiдповiдностi до умов договору.  

За деякими договорами оренди передбаченi додатковi оренднi платежi, що базуються на змiнах iндексу 

iнфляцiї. Договори оренди офiсних примiщень були укладенi декiлька рокiв тому як договори оренди.  

Ранiше цi договори оренди класифiкувались як операцiйна оренда згiдно з МСБО 17. 

12.1 Активи з права користування. 

(у тисячах гривень) 

Рядок Найменування статтi 31.12.2020  31.12.2019 

1 2 3 4 

1 Активи з права користування:  

1.1 Будiвлi та споруди 46 372 52 828 

2 Усього iнших активiв за мiнусом резервiв  46 372 52 828 

Данi статтi 2 Таблицi 12.1 розкривають статтю "Активи з права користування" Звiту про фiнансовий стан. 

Таблиця  12.2 Рух за активами з права користування протягом 2020 року 

 (у тисячах гривень) 

Рядок  Найменування статтi  Будiвлi Всього 

1 2  3 4 

1 Залишок на 1 сiчня 2020 року 52 828 52 828 

2 Коригування у зв'язку iз змiнами облiкової  полiтики за МСФЗ 16 24 926 24 926 

3 Нарахована амортизацiя за рiк (25 656) (25 656) 

4 Припинення визнання активiв з права користування  (5 726) (5 726) 

5 Залишок на 31 грудня 2020 року 46 372  46 372 

 5.1 Активи з права користування 93 385 93 385 

 5.2 Нарахована амортизацiя  (47 013) (47 013) 



Таблиця  12.3 Рух за активами з права користування протягом 2019 року 

 (у тисячах гривень) 

Рядок  Найменування статтi  Будiвлi Всього 

1 2  3 4 

1 Залишок на 1 сiчня 2019 року - - 

2 Коригування у зв'язку iз змiнами облiкової  полiтики за МСФЗ 16 79 430 79 430 

3 Нарахована амортизацiя за рiк (24 645) (24 645) 

4 Припинення визнання активiв з права користування  (1 957) (1 957) 

5 Залишок на 31 грудня 2019 року 52 828 52 828 

5.1 Активи з права користування 76 636 76 636 

5.2 Нарахована амортизацiя  (23 808) (23 807) 

 

 

8.  
 

Iншi фiнансовi активи 

Таблиця 13.1. Iншi фiнансовi активи  

(у тисячах гривень) 

Рядок Найменування статтi 31.12.2020 31.12.2019 

1 2 3 4 

1 Дебiторська заборгованiсть за операцiями з клiєнтами банку  12 773 10 777 

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

нарахованi доходи  2 372 2 454 

3 Дебiторська заборгованiсть за операцiями з платiжними картками  8 266 22 879 

3.1 Дебiторська заборгованiсть за операцiями з платiжними картками 8 266 31 955 

3.2 Резерв пiд операцiйнi ризики за операцiями з платiжними картками - (9 076) 

4 Дебiторська заборгованiсть за операцiями з банками -  932 

5 Iншi активи   20 169 

6 Резерв пiд знецiнення  (10 513) (11 146) 

7 Усього iнших фiнансових активiв за мiнусом резервiв  12 918 26 065 

Данi статтi 7 Таблицi 13.1 розкривають статтю "Iншi фiнансовi активи" Звiту про фiнансовий стан. 

З метою забезпечення покриття операцiйних ризикiв щодо накопичення активних залишкiв за 

транзитними рахунками  по мiжбанкiвським розрахункам  за операцiями проведеними з платiжними 

картками, що емiтованi банком, в мережi iнших банкiв i проведених по платiжним карткам, що емiтованi 

iншими банками  в мережi банку  та розрахунками по еквацйринговим операцiям, банком створено 

резерв, що вiдображений за статтею 3.2 Таблиця 13.1. Iншi фiнансовi активи.   

Таблиця 13.2. Аналiз змiни резерву пiд знецiнення iнших фiнансових  активiв за 2020 рiк 

(у тисячах гривень) 

Рядок Рух резервiв Дебiторська заборгованiсть за операцiями з клiєнтами банку Заборгованiсть по 

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

доходиа Дебiторська заборгованiсть 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) 

Стаття 2 Таблицi 13.2 та стаття 2 Таблицi 14.2 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 13.2 та таблицi 14.2 складає суму погашення списаної у попереднi звiтнi перiоди за 

рахунок резерву безнадiйної заборгованостi та погашеної протягом 2020 року, що складає 1 тис.грн. 

Таблиця 13.3. Аналiз змiни резерву пiд знецiнення iнших  фiнансових активiв за 2019 рiк 



(у тисячах гривень) 

Рядок Рух резервiв Дебiторська заборгованiсть за операцiями з клiєнтами банку Заборгованiсть по 

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

доходи Дебiторська заборгованаiсть за операцiями з банками Iншi Усього 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Залишок за станом на 1 сiчня 2019 року (9 896) (298) (932) (231) (11 357) 

2 (Збiльшення)/зменшення резерву пiд знецiнення протягом року 140 (266) - 8

 (118) 

3 Списання безнадiйної заборгованостi 26 72 - 105 203 

4 Вiдновлення заборгованостi, яка була списана за рахунок резерву у попереднiх перiодах -

 (14) - - (14) 

5 Курсовi рiзницi по резервам  140 - - - 140 

6 Залишок за станом на 31 грудня 2019року (9 590) (506) (932) (118) (11 146) 

Таблиця 13.4. 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 

Таблиця 13.5. Аналiз кредитної якостi iнших  фiнансових активiв на 31.12.2019 та за рiк, що закiнчився 

на цю дату  

(у тисячах гривень) 

Дебiторська заборгованiсть без суттєвого компоненту фiнансування 

Рядок Найменування статтi Дебiторська заборгова-нiсть за операцiями з клiєнтами банку

 Заборгова-нiсть по нарахованим доходам за розрахункове-касове обслуговування та iншi 

нарахованi доходи Дебiторська заборгова-нiсть за операцiями з платiжними картками Дебiторська 

заборговаанiсть за операцiями з банками Iншi активи Усього 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Перша стадiя знецiнення: 1 229 1 971 22 879 - 50 26 130 

1.1 Без затримки платежу 1 037 1 901 22 879 - 50 25 868 

1.2 Iз затримкою платежу  до 30 днiв 182 50 - - - 232 

1.3 Iз затримкою платежу    вiд  31 до 60 днiв 9 11 - - - 20 

1.4 Iз затримкою платежу    вiд  61 до 90 днiв 1 9 - - - 10 

2 Третя стадiя знецiнення: 9 548 483 - 932 118 11 081 

2.1 Iз затримкою платежу  до 30 днiв - 12 - - - 12 

2.2 Iз затримкою платежу    вiд  31 до 60 днiв - 7 - - - 7 

2.3 Iз затримкою платежу    вiд  61 до 90 днiв - 11 - - - 11 



2.4 Iз затримкою платежу     вiд  91 до 180 днiв 96 74 - - - 170 

2.5 Iз затримкою платежу    вiд 181 до 270 днiв 11 42 - - - 53 

2.6 Iз затримкою платежу бiльше нiж  270 днiв 9 441 337 - 932 118 10 828 

3 Всього iнших фiнансових активiв 10 777 2 454 22 879 932 169 37 211 

4 Резерв пiд знецiнення  iнших активiв (9 590) (506) - (932) (118) (11 146) 

5 Усього  iнших фiнансових активiв за мiнусом резервiв 1 187 1 948 22 879 - 50

 26 065 

 

 

9.  
 

Iншi нефiнансовi активи 

Таблиця 14.1. Iншi нефiнансовi активи 

(у тисячах гривень) 

Рядок Найменування статтi  31.12.2020 31.12.2019 

1 2  3 4 

1 Дебiторська заборгованiсть з придбання активiв  -    683 

2 Передоплата за послуги  14 439  12 342 

3 Банкiвськi метали  3 097  14 976 

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

 193  188 

5 Iншi активи  2 807  1 161 

6 Резерв пiд iншi фiнансовi активи  (719) (1 297) 

7 Усього iнших нефiнансових  активiв за мiнусом резервiв  19 817  28 053 

Данi статтi 7 Таблицi 14.1 розкривають статтю "Iншi  нефiнансовi активи" Звiту про фiнансовий стан. 

Таблиця 14.2. Аналiз змiни резерву пiд знецiнення iнших нефiнансових активiв на 31.12.2020 року та за 

рiк, що закiнчився 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 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) 

Стаття 2 Таблицi 13.2 та стаття 2 Таблицi 14.2 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 13.2 та таблицi 14.2 складає суму погашення списаної у 

попереднi звiтнi перiоди за рахунок резерву безнадiйної заборгованостi та погашеної протягом 2020 року, 

що складає 1 тис.грн. 

 Таблиця 14.3. Аналiз змiни резерву пiд знецiнення iнших нефiнансових активiв за 2019 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 2019 року (108) (437) (332) (877) 

2 (Збiльшення) резерву пiд знецiнення протягом року (430) (11) - (441) 

3 Списання безнадiйної заборгованостi - 25 - 25 

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

5 Залишок за станом на 31 грудня 2019 року (538) (423) (336) (1 297) 

Таблиця 14.4. 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  

Таблиця 14.5. Аналiз кредитної якостi iнших нефiнансових активiв на 31.12.2019 та за рiк, що закiнчився 

на цю дату  

(у тисячах гривень) 

Дебiторська заборгованiсть без суттєвого компоненту фiнансування 

Рядок Найменування статтi Дебiтор-ська заборгованiсть з придба-ння активiв  Передо-плата за 

послуги  Банкiв-ськi 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: 181 11 919 14 976 188 1 161 28 425 

1.1 Без затримки платежу - 11 919 14 976 188 1 161 28 244 

1.2 Iз затримкою платежу  до 30 днiв 119 - - - - 119 

1.3 Iз затримкою платежу    вiд  61 до 90 днiв 62 - - - - 62 

2 Третя стадiя знецiнення: 502 423 - - - 925 

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

2.2 Iз затримкою платежу     вiд  91 до 180 днiв 501 - - - - 501 

2.3 Iз затримкою платежу бiльше нiж  270 день - 423 - - - 423 

3 Всього iнших нефiнансових активiв 683 12 342 14 976 188 1 161 29 350 

4 Резерв пiд знецiнення  iнших нефiнансових  активiв (538) (423) (336) - - (1 

297) 

5 Усього  iнших  нефiнансових активiв за мiнусом резервiв 145 11 919 14 640 188 1 161

 28 053 

 

 

10.  
 

Необоротнi активи, утримуванi для продажу, та активи групи вибуття 

Таблиця 15.1. Необоротнi активи, утримуванi для продажу  

 (у тисячах гривень) 

Рядок  Найменування статтi  31.12.2020 31.12.2019  

1 2 3 3 

1 Необоротнi активи, утримуванi для продажу: - 41 264 

1.1  Основнi засоби - 41 264 

2 Усього необоротних активiв, утримуваних для продажу - 41 264 

Данi статтi 2 Таблицi 15.1 розкривають статтю "Необоротнi активи, утримуванi для продажу" Звiту про 

фiнансовий стан. 

До складу необоротних активiв, утримуваних для продажу, включаються об`єкти заставного майна на яке 

банком було звернено стягнення вiдповiдно до законодавства України та власна нерухомiсть, у якiй 



розташовувались вiддiлення Банку вiдшкодування за якими очiкується шляхом продажу.  

 

 

11.  
 

Кошти банкiв 

(у тисячах гривень) 

Рядок Найменування статтi  31.12.2019 31.12.2018 

1 2 3 4 

1 Кореспондентськi рахунки 214 214 

2 Кредити, що отриманi вiд iнших банкiв 300 000 -  

3 Усього коштiв iнших банкiв  300 214 214 

Данi статтi 3 Примiтки 16 розкривають статтю "Кошти банкiв" Звiту про фiнансовий стан. 

 

 

12.  
 

Кошти клiєнтiв 

Таблиця 17.1. Розподiл коштiв клiєнтiв 

(у тисячах гривень) 

Рядок  Найменування статтi  31.12.2020 31.12.2019 

1 2 3 4 

1  Державнi та громадськi органiзацiї:   12 211  298 751 

1.1  Поточнi рахунки   12 211  9 814 

1.2  Строковi кошти   -    288 937 

2  Iншi юридичнi особи   3 120 693  1 460 241 

2.1  Поточнi рахунки   2 483 600  996 196 

2.2  Строковi кошти   637 093  464 045 

3  Фiзичнi особи:   2 295 022  1 879 312 

3.1  Поточнi рахунки   1 674 700  1 329 360 

3.2  Строковi кошти   620 322  549 952 

4  Усього коштiв клiєнтiв   5 427 926  3 638 304 

Данi статтi 4 Примiтки 17.1  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 31.12.2020 i 31.12.2019 рокiв депозити 4 

i 5 клiєнтiв у Банку становили вiдповiдно 609 494  тис.грн. та 452 141 тис.грн., що дорiвнювало 11,23% 

та 12% вiд суми коштiв клiєнтiв на звiтну дату. 

Таблиця 17.2. Розподiл коштiв клiєнтiв за видами економiчної дiяльностi 

(у тисячах гривень) 

Рядок Вид економiчної дiяльностi 31.12.2020 31.12.2019 

  сума % сума % 

1 2 3 4 5 6 

1 Державне управлiння 10  0,01% 11 0,01% 

2 Виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води 13 686  0,25% 11 902 0,33% 

3 Операцiї з нерухомим майном, оренда, iнжинiринг та надання послуг 248 590  4,58%

 151 083 4.15% 

4 Торгiвля, ремонт автомобiлiв, побутових виробiв та предметiв особистого вжитку 692 098 

 12,75% 363 633 9,99% 

5 Сiльське господарство, мисливство, лiсове господарство 19 908  0,37% 46 741 1,28% 

6 Фiзичнi особи 2 295 022  42,28% 1 879 312 51,65% 

7 Переробна промисловiсть 675 982  12,45% 205 484 5,65% 

8 Фiнансова i страхова дiяльнiсть  850 295  15,67% 636 302 17,49% 

9 Будiвництво 133 468  2,46% 64 394 1,77% 

10 Iнформацiя та телекомунiкацiя 199 754  3,68% 149 918 4,12% 



11 Iншi 299 113  5,50% 129 524 3,56% 

12 Усього коштiв клiєнтiв 5 427 926 100,00% 3 638 304 100,00% 

 

 

13.  
 

Борговi цiннi папери, емiтованi банком 

(у тисячах гривень) 

Рядок  Найменування статтi  31.12.2020  31.12.2019  

1 2  3 4 

1 Депозитнi сертифiкати, що облiковуються за амортизованою вартiстю  1 3 583 

2 Усього  1 3 583 

Данi статтi 2 Примiтки 18 розкривають статтю "Борговi цiннi папери, емiтованi банком" Звiту про 

фiнансовий стан. 

Конвертованi борговi iнструменти, емiтованi АТ "ПРАВЕКС БАНК", станом на 31.12.2020 та на 

31.12.2019 рокiв вiдсутнi. 

 

 

14.  
 

Резерви за зобов'язаннями  

Таблиця 19.1. 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 19 1 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. 

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 сiчня 

2020 року у фiнансовiй звiтностi не створювалися.   

Таблиця 19.2.  Змiни резервiв за зобов'язаннями на 31.12.2019 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 2 525 4 820 7 345 

2 Збiльшення резерву пiд знецiнення протягом року 1 082 3 987 5 069 

3 Погашення заборгованостi - (632) (632) 

4 Курсовi рiзницi по резервам (272) - (272) 

5 Залишок на 31 грудня 2019 3 335 8 175  11 510 

Данi статтi 5 Таблицi 19.2 розкривають статтю "Резерви за зобов'язаннями" Звiту про фiнансовий стан  

Станом на 31 грудня 2019 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 депозитними  договорами в сумi 6 245 тис.грн. 



-  за податковими зобов'язаннями 665 тис. грн.; 

 

 

15.  
 

Iншi фiнансовi зобов'язання 

Таблиця 20.1. Iншi фiнансовi зобов'язання на 31.12.2020 року 

(у тисячах гривень) 

Рядок  Найменування статтi  31.12.2020  31.12.2019 

1  2  3 4 

1 Залишки за iнвестицiйним рахунком  акцiонера Iнтеза Санпаоло С п А     4 357  4 350 

2 Кредиторська заборгованiсть за операцiями з клiєнтами банку  58 713  28 377 

3 Кредиторська заборгованiсть за дебетовими та кредитовими картками     11 527  44 759 

4 Розрахунки за операцiями купiвлi-продажу валюти та кошти в розрахунках  9  3 383 

5 Забезпечення (резерв) пiд iншi виплати, пов'язанi з оплатою працi працiвникам  12 663 

 26 373 

6 Оренднi зобов'язання  50 136  54 314 

7 Iнша заборгованiсть   2 185  2 212 

8 Усього iншi  фiнансовi зобов'язання  139 590  163 768 

Данi статтi 8 Таблицi 20 розкривають статтю "Iншi  фiнансовi зобов'язання" Звiту про фiнансовий стан.  

Таблиця 20.2.  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 

Таблиця 20.3. Оренднi зобов'язання за строками погашення за 2019 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: 19 536 34 778 54 314 

1 1 Будiвлi i споруди 19 536 34 778 54 314 

 

 

16.  
 

Iншi нефiнансовi зобов'язання 

(у тисячах гривень) 

Рядок  Найменування статтi  31.12.2020 31.12.2019 

1  2  3 4 

1  Кредиторська заборгованiсть за податками та зборами, крiм податку на прибуток  10 321  8 655 

2  Кредиторська заборгованiсть за розрахунками з працiвниками банку  7 426  7 560 

3  Кредиторська заборгованiсть з придбання активiв  697  4 690 

4  Доходи майбутнiх перiодiв  8 932  6 564 

5 Кредиторська заборгованiсть за послуги по забезпеченню спецiалiстами 14 849  9 491 

6 Кредиторська заборгованiсть по оплатi послуг технiчної пiдтримки та сервiсного обслуговування 

програмного забезпечення 40  511 

7 Кредиторська заборгованiсть за наданi послуги та охорону банку  6 588  7 815 

8 Кредиторська заборгованiсть за послуги направленi  на погашення проблемної заборгованостi

 84  24 

9 Розрахунки з платiжними системами i УПЦ 5 833  6 901 

10 Iнша заборгованiсть 23  6 

11 Усього iншi нефiнансовi зобов'язання 54 793  52 217 

Данi статтi 11 Примiтки 21 розкривають статтю "Iншi нефiнансовi зобов'язання" Звiту про фiнансовий 

стан.  



 

 

17.  
 

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 2019 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 2019 року (залишок на 1 сiчня 2020 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 31 грудня 2020 року  1 688 085 1 047 856 4 600 754 870

 5 649 480 

Станом на 31 грудня 2020 та 31 грудня 2019 рокiв кiлькiсть привiлейованих акцiй у загальнiй кiлькостi 

акцiй в обiгу складає 1 500 тис. шт.  

Станом на 31 грудня 2020 та 31 грудня 2019 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.  

 

 

18.  
 

Резерви переоцiнки (компоненти iншого сукупного доходу) 

Таблиця 23.1. Резерви переоцiнки цiнних паперiв  

(у тисячах гривень) 

Рядок  Найменування статтi  31.12.2020 31.12.2019 

1 2 3 4 

1 Залишок на 1 сiчня 3 867 - 

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

справедливою вартiстю з переоцiнкою в iншому сукупному доходi : (7 469) 4 716 

2.1 змiни переоцiнки до справедливої вартостi 53 430  13 730 

2.2 зменшення корисностi (60 899) (9 014) 

3 Податок на прибуток, пов'язаний iз змiною 

резерву iнвестицiй в цiннi папери 849 (849) 

4 Усього резервiв переоцiнки за вирахуванням податку на прибуток (2 753) 3 867 

Таблиця 23.2. Рух резервiв переоцiнки основних засобiв 

(у тисячах гривень) 

Рядок  Найменування статтi  31.12.2020 31.12.2019 

1 2 3 4 

1 Залишок на 1 сiчня  206 809  251 387 

2 Переоцiнка основних засобiв   12 857  (44 141) 

2.1 змiни переоцiнки до справедливої вартостi  19 941  17 946 

2.2 зменшення корисностi  -    (9 455) 

2.3 реалiзований результат переоцiнки, вiднесений на нерозподiлений прибуток  (7 084) (52 

632) 



3 Податок на прибуток, пов'язаний з переоцiнкою основних засобiв   (6 091) (437) 

4 Усього резервiв переоцiнки  за вирахуванням податку на прибуток 213 575 206 809 

Таблиця 23.3. Результати коригування вартостi фiнансових iнструментiв за операцiями з акцiонерами 

(у тисячах гривень) 

Рядок  Найменування статтi  31.12.2020 31.12.2019 

1 2 3 4 

1  Залишок на 1 сiчня 72 22 

2 Результати коригування вартостi фiнансових iнструментiв  за операцiями з акцiонерами  27

 61 

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

акцiонерами банку  276 446 

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 (212) (385) 

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

iнструментiв  за операцiями з 

акцiонерами  (5) (11) 

4 Усього результатiв коригувань вартостi фiнансових iнструментiв за вирахуванням податку на 

прибуток  94  72 

 

  

 

 

19.  
 

Аналiз активiв та зобов'язань за строками їх  погашення 

(у тисячах гривень) 

Рядок Найменування статтi Примiтки 31 грудня 2020 року 31 грудня 2019 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 1 005 572  -    1 005 572  787 608 -

 787 608 

2 Кредити та заборгованiсть банкiв 7 282 849  -    282 849  377 325 -

 377 325 

3 Кредити та заборгованiсть клiєнтiв  8 1 836 421  1 261 894  3 098 315  1 034 

995 400 802 1 435 797 

4 Iнвестицiї в цiннi папери 9 2 794 875  -    2 794 875  2 661 675 -

 2 661 675 

5 Iнвестицiйна нерухомiсть  10 -    32 872  32 872  - 19 380 19 380 

6 Дебiторська заборгованiсть щодо поточного податку на прибуток   542  -    542 

 1 141 - 1 141 

7 Основнi засоби та нематерiальнi активи  11 -    371 211  371 211  -

 333 497 333 497 

8 Активи з права користування 12 22 823  23 549  46 372  28223 24 605 52 828 

9 Iншi  фiнансовi активи  13 12 918  -    12 918  26 065 - 26 065 

10 Iншi нефiнансовi активи 14 19 817  -    19 817  28 053 - 28 053 

11 Необоротнi активи, утримуванi для продажу 15 -    -    -    41 264 - 41 264 

12  Усього активiв    5 975 817  1 689 526  7 665 343  4 986 349 778 

284 5 764 633 

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 

13 Кошти банкiв  16 300 214  -    300 214  214 - 214 

14 Кошти клiєнтiв  17 5 380 299  47 627  5 427 926  3 629 327 8 977 3 638 



304 

15 Борговi цiннi папери, емiтованi банком  18 1  -    1  3 583 - 3 583 

16 Вiдстроченi податковi зобов'язання  29  5 247   -     5 247   -     -     -    

17 Резерви за зобов'язаннями  19 11 549  6 325  17 874  11 510 - 11 510 

18 Iншi фiнансовi зобов'язання  20 116 371  23 219  139 590  139 202 24 566 163 

768 

19 Iншi нефiнансовi зобов'язання  21 54 793  -    54 793  52 217 - 52 217 

20  Усього зобов'язань    5 868 474  77 171  5 945 645  3 836 053 33 543 3 869 

596 

 

 

20.  
 

Процентнi доходи та витрати 

(у тисячах гривень) 

Рядок  Найменування статтi  31.12.2020 31.12.2019 

1  2  3 4 

Процентнi доходи 

1 Процентнi доходи за iнвестицiями в цiннi папери, що визнаються за амортизованою собiвартiстю 

 2 238  18 633 

2 Процентнi доходи за кредитами та заборгованiстю банкiв, що визнаються за амортизованою 

вартiстю  234 383  149 220 

3 Процентнi доходи за кредитами та заборгованiстю клiєнтiв, що визнаються за амортизованою 

вартiстю  97 232  126 464 

4 Процентнi доходи за кредитами та заборгованiстю банкiв, що визнаються за справедливою 

вартiстю  121 613  251 468 

5  Усього процентних доходiв   455 466  545 785 

Процентнi витрати:  

6 Процентнi  витрати за строковi кошти юридичних осiб,  що облiковуються за амортизованою 

собiвартiстю    (27 098) (41 501) 

7 Процентнi  витрати за строковi кошти фiзичних осiб,  що облiковуються за амортизованою 

собiвартiстю    (21 329) (18 869) 

8 Процентнi витрати за кредитами овернайт, що отриманi вiд iнших банкiв, що облiковуються за 

амортизованою собiвартiстю    (45) (32) 

9 Процентнi  витрати за поточними рахунками,  що облiковуються за амортизованою собiвартiстю  

  (2 065) (81 453) 

10 Процентнi  витрати за цiнними паперами, що емiтованi банком,  що облiковуються за 

амортизованою собiвартiстю    (94 747) - 

11 Процентнi витрати за орендним зобов'язанням орендаря   (7 831) (10 050) 

12 Усього процентних витрат    (153 115) (151 905) 

13 Чистий процентний дохiд  302 351  393 880 

Данi статтi 13 Примiтки 25 розкривають статтю "Чистий процентний дохiд" Звiту про прибутки i збитки 

та iнший сукупний дохiд. 

 

 

21.  
 

Комiсiйнi доходи та витрати 

(у тисячах гривень) 

Рядок  Найменування статтi  31.12.2020 31.12.2019 

1 2 3 4 

КОМIСIЙНI ДОХОДИ: 

1  Розрахунково-касовi операцiї  102 591  102 832 

2  Комiсiя банку за надання у майновий найм iндивiдуальних сейфiв  11 695  10 102 

3  Комiсiйнi доходи за консультацiйнi послуги  2  25 



4  За послуги страхового агента  2 610  3 659 

5  Комiсiя за сплату чекiв TaxFree  734  1 506 

6  Операцiї з цiнними паперами  455  484 

7  Дохiд за мiжбанкiвськими розрахунками по операцiях з пластиковими картками  24 832  30 618 

8  Гарантiї наданi  7 438  1 010 

9  Iншi  24  40 

10  Усього комiсiйних доходiв  150 381  150 276 

 КОМIСIЙНI ВИТРАТИ:  

11  Розрахунково-касовi операцiї   (39 078) (47 269) 

12  Комiсiйнi витрати за виконанi послуги та iншi   (44) (149) 

13  Витрати за гарантiями    (784) (100) 

14  Витрати за послуги, що надаються платiжними системами та по операцiях з пластиковими 

картками   (11 065) (16 768) 

15  Усього комiсiйних витрат   (50 971) (64 286) 

16  Чистий комiсiйний дохiд  99 410  85 990 

Данi статтi 10 та статтi 15 Примiтки 26 розкривають статтi "Комiсiйнi доходи" та "Комiсiйнi витрати" 

Звiту про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд  

 

 

22.  
 

Iншi операцiйнi доходи 

(у тисячах гривень) 

Рядок  Найменування статтi  31.12.2020 31.12.2019 

1 2 3 4 

1 Дохiд вiд операцiйного лiзингу 73  388 

2 Отриманi штрафи i пенi 474  667 

3 Незапитанi кошти на рахунках по закiнченню строку позовної давностi 19 872  6 406 

4 Нестача вiднесена на винних осiб 316  180 

5 Результат  вiд продажу iнвестицiйної нерухомостi  83  7 651 

6 Результат вiд вибуття  основних засобiв 9 991  26 021 

7 Результат вiд переоцiнки  основних засобiв -    4 010 

8 Доходи вiд повернення авансового внеску на виконавче провадження,  судового збору та iнших 

супроводжуючих витрат 1 463  1 562 

9 Дохiд вiд надання знижки на перiод карантину за оренду примiщення 1 825  - 

10 Дохiд вiд платiжних систем 1 553  - 

11 Iншi  2 185  330 

12 Усього операцiйних доходiв  37 835  47 215 

Данi статтi 12 Примiтки 27 розкривають статтю "Iншi операцiйнi доходи" Звiту про прибутки i збитки та 

iнший сукупний дохiд.  

 

 

23.  
 

Iншi адмiнiстративнi та операцiйнi витрати 

(у тисячах гривень) 

Рядок  Найменування статтi  31.12.2020 31.12.2019 

1 2 3 4 

1 Витрати на вiдрядження 579 4 293 

2 Витрати по наданню послуг по забезпеченню спецiалiстами 25 381 25 101 

3 Витрати на утримання основних засобiв та нематерiальних активiв, телекомунiкацiйнi, iншi 

експлуатацiйнi  послуги 167 712 167 556 

4 Витрати на оперативний лiзинг (оренду) 2 490 4 145 

5 Витрати на iнкасацiю та перевезення цiнностей 550 488 

6 Витрати на послуги наданi платiжними системами по платiжних картках 7 846 7 295 



7 Витрати на юридичнi послуги щодо супроводження судових справ та виплати колекторським 

компанiям 4 870 4 537 

8 Професiйнi послуги 24 389 21 667 

9 Витрати на маркетинг та рекламу 6 039 6 456 

10 Витрати на охорону 5 457 6 993 

11 Сплата iнших податкiв та обов'язкових платежiв, крiм податку на прибуток 27 038 20 859 

12 Витрати вiд уцiнки основних засобiв 258 4 927 

13 Витрати вiд модифiкацiї фiнансових активiв 1 144 - 

14 Iншi 1 114 5 088 

15 Усього iнших адмiнiстративних та операцiйних витрат 274 867 279 405 

Данi статтi 15 Примiтки 28 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 2020 та 2019 роки 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. 

 

 

24.  
 

Витрати на податок на прибуток 

Таблиця 29.1. Вигоди вiд  сплати податку на прибуток 

(у тисячах гривень) 

Рядок Найменування статтi 31.12.2020  31.12.2019 

1 2 3 4 

1 Поточний податок на прибуток - - 

2 Змiна вiдстроченого податку на прибуток пов'язана з: - 1 297 

2.1 виникненням чи списанням тимчасових рiзниць - 1 297 

2.2 збiльшенням чи зменшенням ставки оподаткування - - 

3 Усього вигоди з податку на прибуток - 1 297 

Данi статтi 3 Таблицi 29.1 розкривають статтю "Вигода вiд податку на прибуток" до Звiту про прибутки i 

збитки та iнший сукупний дохiд  

Таблиця 29.2. Узгодження суми облiкового збитку та суми податкового збитку 

(у тисячах гривень)  

Рядок Найменування статтi 31.12.2020  31.12.2019 

1 2 3  4 

1 (Збиток) до оподаткування (182 803) (122 799) 

2 Податковi вiдрахування за вiдповiдною ставкою оподаткування 32,904  22 104 

3 Вплив постiйних податкових рiзниць - 535 

4 Змiни у невизнаних вiдстрочених податкових активах (78,643) (70 602) 

5 Визнання ВПА що ранiше не визнавався (Припинення визнання ВПА ) 45,739  749 260 

6 Вигоди з податку на прибуток  -  1 297 

Таблиця 29.2.1. Податковi наслiдки, пов'язанi з визнанням вiдстрочених податкових активiв та 

вiдстрочених податкових зобов'язань за 2020 рiк 

 (у тисячах гривень) 

Рядок Найменування статтi Залишок на 1 сiчня 2020 Визнанi в прибутках/ збитках протягом року

 Визнанi в iншому сукупному доходi протягом року Залишок на 31 грудня 2020 року 

1 2 3 4 5 6 

1 Податковий вплив тимчасових рiзниць 

1.1  Основнi засоби, нематерiальнi активи та iнвестицiйна нерухомiсть - -  (6 091)

  (6 091) 

1.2  Коригування вартостi фiнансових iнструментiв пiд час первiсного визнання   - -

  844   844  

2 Згорнутий вiдстрочений податковий актив (зобов'язання), у тому числi: - - (5 

247) (5 247) 

3 Визнане вiдстрочене податкове зобов'язання - -  (5 247)  (5 247) 



Таблиця 29.3.1. Невизнанi вiдстроченi податковi активи за  2020 рiк 

 (у тисячах гривень) 

Рядок Найменування статтi Залишок на 1 сiчня 2020 Змiна у невизнаних ВПА за результатом 

дiяльностi у 2020 Змiна оцiнки щодо можливостi використання у майбутньому податкових рiзниць 

за якими ВПА був невизнаним 2020 Залишок на 31 грудня 2020 

1 2 3 4 5 6 

1 Податковий вплив тимчасових рiзниць, що знецiненi: 

1.1 Перенесенi податковi збитки на майбутнi перiоди 432 066 73 611 (27 087) 478 590 

1.2 Резерви за зобов'язаннями 3 076 165 - 3 241 

1.3 Iншi активи 2 007 495 - 2 502 

1.4  Основнi засоби, нематерiальнi активи та iнвестицiйна нерухомiсть 7 191 4 371 - 11 562 

2 Резерв пiд знецiнення ВПА (444 340) (78 642) 27 087 (495 895) 

2.1 Резерв пiд перенесенi податковi збитки на майбутнi перiоди (432 066) (46 524)  -

 (478 590) 

2.2 Резерв пiд знецiнення iнших ВПА (12 274) (5 031)  - (17 305) 

Таблиця 29.3.2. Податковi наслiдки, пов'язанi з визнанням вiдстрочених податкових активiв та 

вiдстрочених податкових зобов'язань за 2019 рiк 

 (у тисячах гривень) 

Рядок Найменування статтi Залишок на 1 сiчня 2019 Визнанi в прибутках/ збитках протягом року

 Визнанi в iншому сукупному доходi протягом року Залишок на 31 грудня 2019 року 

1 2 3 4 5 6 

1 Податковий вплив тимчасових рiзниць 

1.1 Основнi засоби, нематерiальнi активи та iнвестицiйна нерухомiсть - 437 (437) - 

1.2 Коригування вартостi фiнансових iнструментiв пiд час первiсного визнання   - 860

 (860) - 

2 Згорнутий вiдстрочений податковий актив (зобов'язання), у тому числi: - 1 297 (1 

297) - 

3 Визнане вiдстрочене податкове зобов'язання - - - - 

Таблиця 29.3.3. Невизнанi вiдстроченi податковi активи за 2019 рiк 

 (у тисячах гривень) 

Рядок Найменування статтi Залишок на 1 сiчня 2019 Змiна у невизнаних ВПА за результатом 

дiяльностi у 2019 Змiна оцiнки щодо можливостi використання у майбутньому податкових рiзниць 

за якими ВПА був невизнаним 2019 Залишок на  31 грудня 2019 

1 2 3 4 5 6 

1 Податковий вплив тимчасових рiзниць, що знецiненi: 

1.1 Перенесенi податковi збитки на майбутнi перiоди 381 323 72 583  (21 840) 432 066  

1.2 Резерви за зобов'язаннями 1 388 1 688  - 3 076 

1.3 Iншi активи 2 007 -  - 2 007 

1.4  Основнi засоби, нематерiальнi активи та iнвестицiйна нерухомiсть 10 859 (3 668)  -

 7 191 

2 Резерв пiд знецiнення ВПА (395 577) (70 603)  21 840 (444 340) 

2.1 Резерв пiд перенесенi податковi збитки на майбутнi перiоди (381 323) (50 743)  -

 (432 066) 

2.2 Резерв пiд знецiнення iнших ВПА (14 254) 1 980  - (12 274) 

 

 

25.  
 

(Збиток)/прибуток на одну просту та привiлейовану акцiю 

(у тисячах гривень) 

Рядок Найменування статтi 31.12.2020 31.12.2019 

1 2 3 4 

1 Збиток, що належить власникам простих акцiй банку  (182 803) (121 502) 

2 Прибуток, що належить власникам привiлейованих акцiй банку 157  157 

3 Збиток за рiк (182 803) (121 502) 



4 Середньорiчна кiлькiсть простих акцiй в обiгу (тис. шт.) 1 686 586  1 686 586 

5 Середньорiчна кiлькiсть привiлейованих акцiй в обiгу (тис. шт.) 1 500  1 500 

6 Чистий та скоригований (збиток) на одну просту акцiю (в гривнях)  (0,11) (0,03) 

7 Чистий та скоригований прибуток на одну привiлейовану акцiю (в гривнях) 0,10 0,10 

 

 

26.  
 

Дивiденди 

(у тисячах гривень) 

Рядок Найменування статтi  31.12.2020 31.12.2019 

  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 25.06.2020 №2/2020 була розрахована сума, що пiдлягає сплатi 

у якостi дивiдендiв по привiлейованим акцiям за 2019 рiк та направлена на формування Резервного 

Фонду АT "ПРАВЕКС БАНК". 

 

 

27.  
 

Потенцiйнi зобов'язання банку 

 Зобов'язання за капiтальними iнвестицiями  

Станом на 31.12.2020 у вiдповiдностi до укладених угод АТ "ПРАВЕКС БАНК" мав зобов'язання, 

пов'язанi з придбанням основних засобiв та нематерiальних активiв, на суму  

 7 132 тис. грн. (31 грудня 2019: 4 295 тис. грн.)  

Таблиця 32.1. Структура зобов'язань з кредитування 

(у тисячах гривень) 

Рядок Найменування статтi За станом на 31.12.2020  За станом на 31.12.2019 

1 2 3 4 

1 Зобов'язання з кредитування, що наданi  -  36 745 

2 Невикористанi кредитнi лiнiї 2 080 498  618 446 

3 Експортнi акредитиви 331 157  173 771 

4 Гарантiї виданi 1 777  26 422 

5 Резерв за зобов'язаннями, що пов'язанi з кредитуванням (15 944) (3 335) 

6 Усього зобов'язань, що пов'язанi з кредитуванням за мiнусом резерву 2 397 488  852 

049 

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 32.2. Зобов'язання з кредитування у розрiзi валют (з урахуванням резервiв) 

(у тисячах гривень) 

Рядок Найменування статтi За станом на 31.12.2020 За станом на 31.12.2019  

1 2 3 4 

1 Гривня 860 297 532 446 

2 Євро 1 537 191 319 603 

3 Усього 2 397 488 852 049 

 

 



28.  
 

Управлiння фiнансовими ризиками 

Банк здiйснює управлiння ризиками за допомогою системи управлiння ризиками, яка є  комплексною, 

адекватною та ефективною. Система управлiння ризиками створювалась з урахуванням особливостей 

дiяльностi, бiзнес-моделi, характеру та обсягiв операцiй, профiлю ризику, вимог i рекомендацiй НБУ, та 

кращих практик Материнської компанiї. 

Система управлiння ризиками забезпечує безперервний аналiз ризикiв з метою прийняття своєчасних та 

адекватних управлiнських рiшень щодо пом'якшення ризикiв та зменшення пов'язаних iз ними втрат 

(збиткiв), шляхом чiткого розмежування функцiй та завдань всiх пiдроздiлiв Банку iз застосуванням 

моделi трьох лiнiй захисту. 

Система управлiння ризиками включає визначення органiзацiйної структури, систему внутрiшнiх 

документiв з питань управлiння ризиками, iнформацiйну систему та безпосередньо iнструменти 

управлiння.  

До окремих структурних пiдроздiлiв, що забезпечують ризик-менеджмент Банку, вiдноситься 

Департамент управлiння ризиками. Система внутрiшнiх документiв Банку встановлює засади системи 

управлiння шляхом визначення процесiв, лiмiтiв, вiдповiдних функцiй i обов'язкiв. У полiтиках також 

вказанi лiмiти ризику i принципи прийняття ризику в розрiзi видiв дiяльностi, визначенi необхiднi дiї на 

випадок перевищення лiмiтiв. 

У Банку передбачена система управлiння ризиками, яка складається з постiйно дiючих комiтетiв: 

Кредитного Комiтету, Комiтету з управлiння кредитним ризиком, Комiтету з управлiння непрацюючими 

активами, Комiтету з управлiння активами та пасивами, Комiтету з управлiння операцiйним ризиком, 

Комiтету з управлiння змiнами, Комiтету з управлiння iнформацiйною безпекою, Комiтету з координацiї 

внутрiшнього контролю та Комiтету з питань управлiння кризою.  

АТ "ПРАВЕКС БАНК" в процесi управлiння ризиками видiляє наступнi найсуттєвiшi фiнансовi ризики, 

що властивi його операцiям: кредитний ризик, ризик лiквiдностi, процентний ризик банкiвської книги, 

ринковий ризик та нефiнансовi - операцiйний ризик та комплаєнс ризик. 

Кредитний ризик 

Кредитний ризик - розмiр очiкуваних втрат (збиткiв) за активом унаслiдок дефолту 

боржника/контрагента. 

Банк здiйснює розрахунок розмiру кредитного ризику за активами на iндивiдуальнiй, груповiй основi. 

Банк об'єднує фiнансовi активи з однорiдними характеристиками в групи з однорiдними 

характеристиками, зокрема:  

1. спрямованiсть; 

2. вид продукту;  

3. дрiбнiсть, яка застосовується до кредитiв, якi об'єднуються в: 

- групи кредитiв, наданих боржникам юридичним особам (крiм боржникiв - ОСББ, ЖБК); 

- групи кредитiв, наданих боржникам - фiзичним особам, заставою за якими є предмети iпотеки; 

- групи кредитiв, наданих боржникам - фiзичним особам, заставою за якими є придбанi транспортнi 

засоби; 

- групи кредитiв, наданих боржникам - фiзичним особам, заставою за якими є iншi види застави; 

- групи кредитiв, наданих боржникам - фiзичним особам, беззаставнi. 

4. суттєвiсть розмiру iндивiдуальних вимог (максимальна сума боргу за кiлькома кредитами одного 

боржника/контрагента, уключеними до групи, не може перевищувати встановлену для вiдповiдної групи 

граничну суму); 

5. перiодичнiсть та обсяг сплати боргу боржником, якi визначенi умовами договору про надання 

кредиту. 

Iндивiдуальний кредитний ризик - ризик конкретного боржника/контрагента банку  Оцiнка 

iндивiдуального кредитного ризику передбачає оцiнку кредитоспроможностi окремого 

боржника/контрагента, тобто його iндивiдуальну спроможнiсть своєчасно та в повному обсязi 

розрахуватися за взятими зобов'язаннями. 

Для зниження кредитного ризику використовується система видiв та умов здiйснення кредитних 

операцiй щодо термiнiв, позичальникiв, забезпечення, процентних ставок та способiв (методiв) їх 

нарахування, лiмiтування, диверсифiкацiя кредитного портфелю, створення резервiв, монiторинг та 

контроль ризикiв. 



Ринковий ризик   

Банк наражається на ринковий ризик, що виникає у зв'язку з вiдкритими позицiями, чутливими щодо 

змiни процентних ставок, курсiв валют та iнших ринкових факторiв ризику, якi значною мiрою залежать 

вiд загальних та конкретних ринкових змiн. Це ризик змiни справедливої вартостi або майбутнiх 

грошових потокiв вiд фiнансових iнструментiв внаслiдок коливання ринкових змiнних, як, наприклад, 

процентнi ставки, обмiннi курси валют та дохiднiсть цiнних паперiв. 

Для зменшення впливу ринкового ризику на Банк департамент управлiння ризиками здiйснює наступнi 

дiї: 

" регулярно оновлює внутрiшнi документи щодо ринкового ризику; 

" щоденно здiйснює монiторинг рiвня вiдкритої валютної позицiї; 

" щоденно прогнозує вартiсть вiдкритої валютної позицiї та її вiдношення до регулятивного 

капiталу; 

" щоденно аналiзує змiни ринку з урахуванням динамiки валютних курсiв та ринкових цiн на цiннi 

папери; 

" щоденно оцiнює ринковий ризик шляхом розрахунку вартостi пiд ризиком (VaR) для валютного 

ризику; 

" установлює спiввiдношення кiлькiсної оцiнки ринкового ризику з прибутком Банку; 

" щоденно та щомiсячно здiйснює монiторинг рiвня ризик-апетитiв та встановлених Банком лiмiтiв 

i сигналiзує про необхiднiсть процесу ескалацiї; 

" проводить стрес-тест не рiдше нiж один раз на квартал; 

" аналiзує новi продукти та послуги з точки зору впливу ринкового ризику; 

" готує вчасну й повну звiтнiсть щодо ринкового ризику для корпоративних органiв Банку 

вiдповiдно до перiодичностi та форм, встановленої цим документом та iншими вiдповiдними 

внутрiшнiми документами. 

Процес управлiння ринковими ризиками у Банку вiдбувається виключно в рамках банкiвської книги з 

використанням таких внутрiшнiх документiв:  

- Полiтики управлiння ринковим ризиком АТ "ПРАВЕКС БАНК", затвердженої рiшеннями 

компетентних корпоративних органiв; 

- Полiтики управлiння процентним ризиком банкiвської книги АТ "ПРАВЕКС БАНК", 

затвердженої рiшеннями компетентних корпоративних органiв;  

- Правил вимiрювання та контролю процентного ризику банкiвської книги АТ "ПРАВЕКС БАНК", 

затверджених рiшеннями компетентних корпоративних органiв; 

- Полiтики щодо управлiння фiнансовим портфелем АТ "ПРАВЕКС БАНК", затвердженої 

рiшеннями компетентних корпоративних органiв. 

Банк здiйснює класифiкацiю i оцiнку операцiй з цiнними паперами та iншими фiнансовими iнвестицiями, 

виходячи з бiзнес-моделi, яку вiн використовує для управлiння цими активами, та характеристик 

грошових потокiв, передбачених договором. Банк оцiнює депозитнi сертифiкати та ОВДП вiдповiдно до 

Положення про облiкову полiтику АТ "ПРАВЕКС БАНК". 

Банк здiйснює класифiкацiю i оцiнку кредитних операцiй, виходячи з бiзнес-моделi, яку вiн використовує 

для управлiння цими активами, та характеристик грошових потокiв, передбачених договором, за 

амортизованою собiвартiстю. Оцiнка на вiдповiднiсть кредитної операцiї бiзнес-моделi виконується на 

рiвнi впровадження нового продукту. 

Валютний ризик 

Валютний ризик виникає через несприятливi коливання курсiв iноземних валют, що впливають на 

активи, зобов'язання та позабалансовi позицiї, що мiстяться в торговiй та банкiвськiй книгах банку. 

Основним iнструментом управлiння валютним ризиком у Банку є лiмiтування. Банк застосовує цей 

iнструмент шляхом встановлення лiмiтiв: на загальну вiдкриту валютну позицiю по Банку; лiмiти 

валютної позицiї у розрiзi валют та сублiмiти. Система внутрiшнiх лiмiтiв дозволяє комплексно та 

адекватно управляти величиною валютного ризику за допомогою прийнятих у Банку принципiв 

ризик-менеджменту. 

Для управлiння валютним ризиком у Банку встановленi лiмiти та сублiмiти на пiдроздiли Банку у 

вiдповiдностi до вимог НБУ. Такi лiмiти необхiднi для запобiгання неочiкуваних збиткiв вiд значних 

коливань валютних курсiв. 

Таблиця 33.1. Аналiз валютного ризику 

 (у тисячах гривень 



Рядок Найменування 

валюти  Станом на  31.12.2020 року Станом на  31.12.2019 року 

  монетарнi активи монетарнi зобов'язання чиста позицiя монетарнi активи

 монетарнi зобов'язання Похiднi фiнансовi iнструменти чиста позицiя 

1  2  3 4 6 7 8 9 10 

1  Долари США  1 296 451 1 314 414 (17 963) 929 279 955 188 (1 098) (27 007) 

2  Євро  638 013 669 050 (31 037) 358 973 378 102 - (19 129) 

3  Фунт стерлiнгiв 4 292 4 411  (119) 4 689 1 220 - 3 469 

4  Iншi  17 908 14 100 3 808  22 399 12 368 1 095 11 126 

5  Усього  1 956 664 2 001 975 (45 311) 1 315 340 1 346 878 (3)

 (31 541) 

Таблиця 33.2. Змiна чистого прибутку або збитку та власного капiталу в результатi можливих змiн 

офiцiйного курсу гривнi до iноземних валют, що встановленi на звiтну дату, за умови, що всi iншi змiннi 

характеристики залишаються фiксованими 

(у тисячах гривень) 

Рядок  Найменування статтi  Середньозважений валютний курс на 31.12.2020 року

 Середньозважений валютний курс на 31.12.2019 року 

  вплив на прибуток/ (збиток) вплив на власний капiтал вплив на прибуток/ (збиток)

 вплив на власний капiтал 

1 2 3 4 5 6 

1 Змiцнення долара США на 20%   (3 425)  (3 425) (5 182) (5 182) 

2 Послаблення долара США на 20%  3 425  3 425  5 182 5 182 

3 Змiцнення євро на 20%   (5 501)  (5 501) (3 826) (3 826) 

4 Послаблення євро на 20%  5 501  5 501  3 826 3 826 

5 Змiцнення фунта стерлiнгiв на 20%  (21)  (21) 694 694 

6 Послаблення фунта стерлiнгiв на 20% 21  21  (694) (694) 

7 Змiцнення iнших валют на 20% 722  722  2 006 2 006 

8 Послаблення iнших валют на 20%  (722)  (722) (2 006) (2 006) 

Процентний ризик банкiвської книги 

Процентний ризик банкiвської книги - iмовiрнiсть виникнення збиткiв або додаткових втрат або 

недоотримання запланованих доходiв унаслiдок впливу несприятливих змiн процентних ставок на 

банкiвську книгу. Процентний ризик банкiвської книги впливає на економiчну вартiсть капiталу банку та 

чистий процентний дохiд банку. 

Процес управлiння ризиком змiни процентної ставки у Банку вiдбувається з використанням таких 

внутрiшнiх документiв:  

- Полiтики управлiння процентним ризиком банкiвської книги АТ "ПРАВЕКС БАНК, затвердженої 

рiшеннями компетентних корпоративних органiв;  

- Правил вимiрювання та контролю процентного ризику банкiвської книги АТ "ПРАВЕКС БАНК", 

затверджених рiшеннями компетентних корпоративних органiв. 

Таблиця 33.3. Загальний аналiз процентного ризику 

У загальному аналiзi процентного ризику на 31 грудня 2020 та 31 грудня 2019 рокiв не беруться до 

розрахунку фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання, якi не є чутливими до змiн процентної ставки, а 

саме: кошти обов'язкових резервiв Банку в Нацiональному банку України; iншi фiнансовi активи; iншi 

фiнансовi зобов'язання. 

(у тисячах гривень) 

Рядок Найменування статтi На вимогу i менше 1 мiс. Вiд 1 до 6 мiс. Вiд 6 до 12 мiс.

 Бiльше року Усього 

1 2 3 4 5 6 7 

31.12.2020 року 

1 Усього фiнансових активiв 3 035 276  1 102 765  776 103  1 261 894  6 176 

038  

2 Усього фiнансових зобов'язань 4 937 944  410 334  32 021  47 627  5 427 926  

3 Чистий розрив за базою нарахувань процентних ставок на кiнець перiоду  (1 902 668) 692 

431  744 082  1 214 267  748 112  

31.12.2019 року 



4 Усього фiнансових активiв 2 555 264 633 863 884 868 400 802 4 474 797 

5 Усього фiнансових зобов'язань 2 900 412 693 229 35 686 8 977 3 638 304 

6 Чистий розрив за базою нарахувань процентних ставок на кiнець перiоду (345 148) (59 

366) 849 182 391 825 836 493 

Таблиця 33.4. Монiторинг процентних ставок за фiнансовими iнструментами 

(%) 

Рядок Найменування статтi 31.12.2020 31.12.2019 

  гривня долари США євро iншi гривня долари США євро iншi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Активи 

1 Грошовi кошти та їх еквiваленти - - - - - - - - 

2 Кредити та заборгованiсть банкiв - 2,20 - - 12,25 2,35 - - 

3 Кредити та заборгованiсть клiєнтiв 11,02 5,14 4,44 - 16,28 4,49 4,81 - 

4 Iнвестицiї в цiннi папери, що визнаються за амортизованою собiвартiстю  5,56 - -

 - 12,76 - - - 

5 Iнвестицiї в цiннi папери, що визнаються за справедливою вартiстю з переоцiнкою в iншому 

сукупному доходi 13,15 - - - 11,15 - - - 

Зобов'язання        

6 Кошти клiєнтiв: 

6.1 поточнi рахунки 0,71 0,14 0,07 - 1,31 0,41 0,17 - 

6.2 строковi кошти 7,46 0,95 0,52 - 12,93 1,37 1,10 - 

7 Борговi цiннi папери, емiтованi банком - - - - - - -

 - 

Iнший цiновий ризик 

Для Банка iнший цiновий ризик виникає при вкладеннi коштiв в цiннi папери  Вкладення в цiннi папери 

проводяться в межах встановлених лiмiтiв. Затвердження лiмiтiв на проведення операцiй з цiнними 

паперами здiйснюється вiдповiдним комiтетом Материнської компанiї. Лiмiти встановлюються в розрiзi 

емiтентiв та окремих випускiв цiнних паперiв. Лiмiти встановлюються з обмеженим термiном дiї, пiсля 

чого пiдлягають перегляду. 

Питання про необхiднiсть встановлення лiмiтiв iнiцiюється Департаментом казначейства та фондових 

ринкiв. Пiдготовку висновкiв про можливiсть встановлення таких лiмiтiв здiйснює Департаментом 

управлiння ризиками пiсля чого належнi матерiали виносяться на розгляд вiдповiдному комiтету 

Материнської компанiї. 

Контроль за дотримуванням встановлених лiмiтiв здiйснюється на постiйнiй основi Департаментом 

управлiння ризиками. 

Процес управлiння цiновим ризиком у Банку вiдбувається з використанням таких внутрiшнiх документiв: 

- Керiвних принципiв щодо пруденцiйного оцiнювання фiнансових iнструментiв за справедливою 

вартiстю АТ "ПРАВЕКС БАНК", затверджених рiшеннями компетентних корпоративних органiв; 

- Правил щодо пруденцiйного оцiнювання фiнансових iнструментiв за справедливою вартiстю АТ 

"ПРАВЕКС БАНК", затверджених рiшеннями компетентних корпоративних органiв; 

- Полiтики щодо управлiння фiнансовим портфелем АТ "ПРАВЕКС БАНК", затвердженої 

рiшеннями компетентних корпоративних органiв.  

Географiчний ризик 

Географiчний ризик визначається специфiкою певного адмiнiстративного чи географiчного району, що 

характеризується умовами, вiдмiнними вiд середнiх умов країни в цiлому  Вiдмiнностi можуть 

стосуватися клiматичних, нацiональних, полiтичних, законодавчих та iнших особливостей регiону, якi 

впливають на стан позичальника i є складовою кредитного ризику. 

Концентрацiя активiв та зобов'язань за регiонами наведена у таблицях 30.5, 30.6.  

Таблиця 33.5. Аналiз географiчної концентрацiї фiнансових активiв та фiнансових зобов'язань на 

31.12.2020 року 

(у тисячах гривень) 

Рядок  Найменування статтi  Україна  ОЕСР  Iншi країни  Усього  

1  2  3  4  5  6  

  Активи    

1  Грошовi кошти та їх еквiваленти   400 328 602 921 2 323 1 005 572 



2  Кредити та заборгованiсть банкiв   -      282 849  -      282 849 

3  Кредити та заборгованiсть клiєнтiв   3 094 619  -      3 696 3 098 315 

4  Iнвестицiї в цiннi папери   2 794 875  -       -      2 794 875 

5  Iншi фiнансовi активи   11 843 1 072 3 12 918 

6  Усього активiв   6 301 665 886 842 6 022 7 194 529 

 Зобов'язання 

7  Кошти банкiв   300 214  -       -      300 214 

8  Кошти клiєнтiв   5 304 410 89 215 34 301 5 427 926 

9  Борговi цiннi папери, емiтованi банком   1  -       -      1 

10  Iншi фiнансовi зобов'язання   134 795 4 468 327 139 590 

11  Усього зобов'язань   5 739 420 93 683 34 628 5 867 731 

12  Чиста балансова позицiя   562 245 793 159 (28 606) 1 326 798 

13  Зобов'язання кредитного характеру   - - - - 

Таблиця 33.6. Аналiз географiчної концентрацiї фiнансових активiв та фiнансових зобов'язань на 

31.12.2019 рiк 

(у тисячах гривень) 

Рядок  Найменування статтi  Україна  ОЕСР  Iншi країни  Усього  

1  2  3  4  5  6  

  Активи    

1  Грошовi кошти та їх еквiваленти   502 155 282 925 2 528 787 608 

2  Кредити та заборгованiсть банкiв  64 499 312 826 - 377 325 

3  Кредити та заборгованiсть клiєнтiв   1 435 797 - - 1 435 797 

4  Iнвестицiї в цiннi папери   2 661 675 - - 2 661 675 

5  Iншi фiнансовi активи   25 853 212 - 26 065 

6  Усього активiв   4 689 979 595 963 2 528 5 288 470 

 Зобов'язання   

7  Кошти банкiв   214 - - 214 

8  Кошти клiєнтiв   3 574 198 54 307 9 799 3 638 304 

9  Борговi цiннi папери, емiтованi банком   3 583 - - 3 583 

10  Iншi фiнансовi зобов'язання   158 374 4 391 1 003 163 768 

11  Усього зобов'язань   3 736 369 58 698 10 802 3 805 869 

12  Чиста балансова позицiя   953 610 537 265 (8 274) 1 482 601 

13  Зобов'язання кредитного характеру   208 912 - - 208 912 

Ризик лiквiдностi 

Ризик лiквiдностi - це наявний або потенцiйний ризик для надходжень та капiталу, який виникає через 

неспроможнiсть банку виконати свої зобов'язання у належнi строки, не зазнавши при цьому 

неприйнятних втрат. 

Метою управлiння ризиком лiквiдностi є забезпечення високого ступеня впевненостi того, що Банк має 

можливiсть як задовiльнити свої щоденнi зобов'язання щодо лiквiдностi, так i витримати перiод стресу 

лiквiдностi, що впливає як на забезпечене, так i на незабезпечене фiнансування, джерелом якого може 

бути конкретний банк або весь ринок. 

 

Принципи управлiння ризиком лiквiдностi 

Управлiння лiквiднiстю здiйснюється департаментом казначейства та фондових ринкiв. Управлiння 

ризиком лiквiдностi контролюється департаментом управлiння ризиками. 

 

Завдання управлiння ризиком лiквiдностi в межах операцiйного дня: 

" забезпечення того, щоб Банк мав обсяг коштiв, достатнiй для покриття планових та 

незапланованих потреб лiквiдностi; 

" забезпечення виконання банкiвських операцiй вiдповiдно до встановлених лiмiтiв, процедур i 

правил; 

" дотримання вимог НБУ щодо нормативiв лiквiдностi, норм обов'язкового резервування тощо. 

 

Процес управлiння лiквiднiстю в межах операцiйного дня керується департаментом казначейства та 

фондових ринкiв. А процес управлiння ризиком лiквiдностi керується департаментом казначейства та 



фондових ринкiв та департаментом управлiння ризиками. 

Для зменшення впливу ризику лiквiдностi на Банк департамент управлiння ризиками здiйснює такi дiї: 

" здiйснює щоденний аналiз високоякiсних лiквiдних активiв (HQLA) та їх тенденцiї; 

" здiйснює щоденно/кожної декади розрахунок показникiв лiквiдностi НБУ, таких як N6, LCR у 

всiх валютах та LCR в iноземних валютах; 

" щоденно контролює внутрiшнi межi концентрацiї, встановленi вiдповiдними документами; 

" забезпечує вiдповiдну звiтнiсть та монiторинг. 

 

Процес управлiння довгостроковою лiквiднiстю здiйснюється департаментом казначейства та фондових 

ринкiв та департаментом управлiння ризиками. 

  

Для зменшення впливу ризику лiквiдностi на Банк департамент управлiння ризиками здiйснює такi дiї: 

" регулярно оновлює внутрiшнi документи щодо ризику лiквiдностi; 

" щоденно здiйснює монiторинг високоякiсних лiквiдних активiв; 

" щомiсячно проводить GAP-аналiз на основi контрактних грошових потокiв; 

" щомiсячно/щоденно оцiнює ризик лiквiдностi шляхом розрахунку LCR та NSFR; 

" щомiсячно контролює рiвень ризик-апетитiв та встановлених Банком лiмiтiв i сигналiзує про 

необхiднiсть процесу ескалацiї; 

" проводить стрес-тест не рiдше нiж один раз на квартал; 

" аналiзує новi продукти та послуги з точки зору ризику лiквiдностi; 

" готує вчасну та повну звiтнiсть щодо ризику лiквiдностi для корпоративних органiв Банку. 

Контроль управлiння ризиком лiквiдностi здiйснює департамент казначейства та фондових ринкiв 

головного фiнансового управлiння. Управлiння лiквiднiстю вiдбувається за участi, КУАП, Департаменту 

управлiння ризиками, головного фiнансового управлiння, головного управлiння роздрiбного бiзнесу, 

головного управлiння корпоративного бiзнесу та Материнської компанiї. 

Управлiння лiквiднiстю у випадках виникнення кризових обставин внаслiдок погiршення фiнансового 

стану Банку зазначено у Планi дiй у надзвичайних обставинах щодо управлiння лiквiднiстю (далi - План 

дiй). 

План дiй забезпечує: 

- виявлення початкових сигналiв тривоги, їх постiйний контроль та визначення процедур, якi 

мають бути впровадженi, коли нестача лiквiдностi стане очевидною; 

- узаконення дiй керiвництва, вiдповiдального за управлiння надзвичайною ситуацiєю щодо 

лiквiдностi, якi повиннi бути здатними до швидкої змiни структури активiв та пасивiв; 

- чiткий перелiк негайних дiй та втручання для вирiшення надзвичайної ситуацiї. 

Процес управлiння ризиком лiквiдностi здiйснюється вiдповiдно до таких внутрiшнiх документiв:  

- "Полiтики управлiння ризиком лiквiдностi", затвердженої рiшеннями компетентних 

корпоративних органiв; 

- "Процедури впровадження управлiння ризиком лiквiдностi", затвердженої рiшеннями 

компетентних корпоративних органiв. 

Таблиця 33.7. Аналiз фiнансових зобов'язань за строками погашення на 31 грудня 2020 року 

Перiоди виплат по недисконтованих грошових потоках (включаючи процентнi платежi) за фiнансовими 

зобов'язаннями згiдно з договорами на 31 грудня 2020 року представленi наступним чином: 

(у тисячах гривень) 

Рядок Найменування статтi На вимогу та маенше 1 мiс.  Вiд 1 до 3 мiс.   Вiд 3 до 12 мiс.  Вiд 12 

мiс. до 5 рокiв Усього 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Кошти банкiв 214  300 000  -    -    300 214  

2 Кошти клiєнтiв: 4 938 945  234 127  220 458  49 357  5 442 887  

2.1 кошти фiзичних осiб 2 038 411  151 000  103 881  7 671  2 300 963  

2.2 Iншi 2 900 534  83 127  116 577  41 686  3 141 924  

3 Борговi цiннi папери, емiтованi банком 1  -    -    -    1  

4 Iншi фiнансовi зобов'язання 140 364  7 315  23 486  23 218  194 383  

5 Фiнансовi гарантiї -    -    1 743  -    1 743  

6 Iншi зобов'язання кредитного характеру 2 361  -    153 743  167 472  323 

576  



7 Усього потенцiйних майбутнiх виплат за фiнансовими зобов'язаннями 5 081 885  541 

442  399 430  240 047  6 262 804  

Таблиця 33.8. Аналiз фiнансових зобов'язань за строками погашення за 2019 рiк 

Перiоди виплат по недисконтованих грошових потоках (включаючи процентнi платежi) за фiнансовими 

зобов'язаннями згiдно з договорами на 31 грудня 2019 року представленi наступним чином: 

(у тисячах гривень) 

Рядок Найменування статтi На вимогу та менше 1 мiс.  Вiд 1 до 3 мiс.   Вiд 3 до 12 мiс.  Вiд 12 

мiс. до 5 рокiв Усього 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Кошти банкiв 214 - - - 214 

2 Кошти клiєнтiв: 2 902 718 443 790 295 242 9 072 3 650 822 

2.1 кошти фiзичних осiб 1 460 167 227 940 192 446 9 072 1 889 625 

2.2 Iншi 1 442 551 215 850 102 796 - 1 761 197 

3 Борговi цiннi папери, емiтованi банком 3 583 - - - 3 583 

4 Iншi фiнансовi зобов'язання 111 964 5 580 21 659 24 565 163 768 

5 Фiнансовi гарантiї - 26 371 - - 26 371 

6 Iншi зобов'язання кредитного характеру - 77 809 123 335 7 768 208 912 

7 Усього потенцiйних майбутнiх виплат за фiнансовими зобов'язаннями 3 018 479 553 

550 440 236 41 405 4 053 670 

Таблиця 33.9. Аналiз фiнансових активiв та зобов'язань за строками погашення на  основi контрактних 

строкiв погашення станом на 31 грудня 2020 року 

 (у тисячах гривень) 

Рядок Найменування статтi На вимогу та менше 1 мiс.  Вiд 1 до 3 мiс. Вiд 3 до 12 мiс. Вiд 12 

мiс. до 5 рокiв Понад 5 рокiв Усього 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Активи  

1  Грошовi кошти та їх еквiваленти   1,005,572   -     -     -     -     1,005,572  

2  Кредити та заборгованiсть банкiв   282,849   -     -     -     -     282,849  

3  Кредити та заборгованiсть клiєнтiв   830,803   240,548   765,069   1,037,849 

  224,046   3,098,315  

4  Iнвестицiї в цiннi папери   1,921,624  147,903   725,348  - -

 2,794,875 

5  Iншi фiн  активи   12,444   474   -     -     -     12,918  

6  Усього фiнансових активiв   4,053,292   388,925   1,490,417   1,037,849   

224,046   7,194,529  

Зобов'язання 

7  Кошти в iнших банках   214   300,000   -     -     -     300,214  

8  Кошти клiєнтiв   4,937,944   230,641   211,714   47,627   -   

 5,427,926  

9  Борговi цiннi папери, емiтованi банком   1   -     -     -     -     1  

10  Iншi фiн зобов'язання   87,748   5,425   23,198   23,219   -     

139,590  

11  Усього фiнансових зобов'язань   5,025,907   536,066   234,912   70,846 

  -     5,867,731  

12  Чистий розрив лiквiдностi на кiнець дня 31 грудня   (972,615) (147,141) 1,255,505 

  967,003   224,046   1,326,798  

13  Сукупний розрив лiквiдностi на кiнець дня 31 грудня   (972,615) (1,119,756)  

135,749   1,102,752   1,326,798   -    

Таблиця 33.10. Аналiз фiнансових активiв та зобов'язань за строками погашення на  основi контрактних 

строкiв погашення станом на 31 грудня 2019 року 

 (у тисячах гривень) 

Рядок Найменування статтi На вимогу та менше 1 мiс.  Вiд 1 до 3 мiс. Вiд 3 до 12 мiс. Вiд 12 

мiс. до 5 рокiв Понад 5 рокiв Усього 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Активи  



1  Грошовi кошти та їх еквiваленти  787 608 - - - - 787 608 

2  Кредити та заборгованiсть банкiв  377 325 - - - - 377 325 

3  Кредити та заборгованiсть клiєнтiв  123 354 192 686 718 954 351 284 49 519 1 435 797 

4  Iнвестицiї в цiннi папери   2 054 584 - 607 091 - - 2 661 675 

5  Iншi фiн  активи  23 244 2 821 - - - 26 065 

6  Усього фiнансових активiв  3 366 115 195 507 1 326 045 351 284 49 519 5 288 470 

Зобов'язання 

7  Кошти в iнших банках  214 - - - - 214 

8  Кошти клiєнтiв  2 900 411 438 731 290 185 8 977 - 3 638 304 

9  Борговi цiннi папери, емiтованi банком  3 583 - - - - 3 583 

10  Iншi фiн зобов'язання  111 964 5 580 21 659 24 565 - 163 768 

11  Усього фiнансових зобов'язань  3 016 172 444 311 311 844 33 542 - 3 805 869 

12  Чистий розрив лiквiдностi на кiнець дня 31 грудня  349 943 (248 804) 1 014 201 317 

742 49 519 1 482 601 

13  Сукупний розрив лiквiдностi на кiнець дня 31 грудня  349 943 101 139 1 115 340 1 433 

082 1 482 601 - 

Операцiйний ризик 

Банк визначає операцiйний ризик як iмовiрнiсть виникнення збиткiв або додаткових втрат або 

недоотримання запланованих доходiв унаслiдок недолiкiв або помилок в органiзацiї внутрiшнiх процесiв, 

навмисних або ненавмисних дiй працiвникiв банку або iнших осiб, збоїв у роботi iнформацiйних систем 

банку або внаслiдок впливу зовнiшнiх факторiв. Це визначення поширюється на юридичний ризик, однак 

при цьому стратегiчний та репутацiйний ризики не враховуються. Операцiйний ризик включає 

юридичний ризик, однак виключає ризик репутацiї та стратегiчний ризик. 

Управлiнська дiяльнiсть складається з:  

- визначення та впровадження дiй, спрямованих на зниження ризику та його передачу, вiдповiдно 

до позицiї щодо ризикiв, визначеної Правлiнням, а також щодо цiлей розмiщення капiталу;  

- рацiоналiзацiя та оптимiзацiя, стосовно витрат/прибутку системи повернення страхування та 

iнших форм передачi ризику, якi були прийнятi Групою Iнтеза Санпаоло.  

Головними функцiями управлiння операцiйним ризиком є:  

- свiдоме прийняття операцiйного ризику, який невiд'ємно пов'язаний з бiзнес-дiяльнiстю Банку;  

- зменшення операцiйного ризику через дiї, прийнятi до вiдповiдних факторiв ризику;  

- передача ризику за допомогою страхування або iнших спецiальних фiнансових iнструментiв 

(Альтернативна передача ризику). 

Процес управлiння операцiйним ризиками у Банку вiдбувається вiдповiдно до таких внутрiшнiх 

документiв: 

- Полiтики управлiння операцiйним ризиком АТ "ПРАВЕКС БАНК", затвердженої рiшеннями 

компетентних корпоративних органiв затверджених рiшеннями компетентних корпоративних органiв; 

- Полiтики управлiння ключовими показниками операцiйного ризику АТ "ПРАВЕКС БАНК", 

затвердженої рiшеннями компетентних корпоративних органiв затверджених рiшеннями компетентних 

корпоративних органiв; 

- Методологiї управлiння ключовими показниками операцiйного ризику АТ "ПРАВЕКС БАНК", 

затвердженої рiшеннями компетентних корпоративних органiв; 

-  Процесу управлiння операцiйним ризиком АТ "ПРАВЕКС БАНК", затвердженого рiшеннями 

компетентних корпоративних органiв. 

 

 

29.  
 

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 31 грудня 2020 року вiдповiдно до вимог Нацiонального банку України (далi - НБУ) банки 

повиннi утримувати норматив достатностi регулятивного капiталу на рiвнi 10% та норматив достатностi 

основного капiталу на рiвнi 7%  по вiдношенню до активiв, зважених з урахуванням ризику, розрахованi 

вiдповiдно до постанов НБУ. 

Станом за 31 грудня 2020 року та 31 грудня 2019 року Банк дотримувався нормативу достатностi 

регулятивного капiталу (Н2) з показником 35,65% (31 грудня 2019 року: 73,01%) та нормативу 

достатностi основного капiталу (Н3) з показником 34,11 % (31 грудня 2019 року: 69,68%). 

Таблиця 34.1. Структура регулятивного капiталу, розрахованого у вiдповiдностi до вимог НБУ 

  (у тисячах гривень) 

Рядок Найменування статтi 31.12.2020 31.12.2019 

1 2 3 4 

1 Основний капiтал 1 294 961  1 486 647 

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 (490 098) (442 229) 

6 Амортизацiя нематерiальних активiв 384 057  353 488 

7 Капiталовкладення в нематерiальнi активи (26 189) (12 722) 

8 Непокритi збитки минулих рокiв (3 889 287) (3 775 081) 

9 Результат поточного року (збиток) (264 393) (217 680) 

10 Додатковий капiтал 58 521  70 938 

11 Результат переоцiнки основних засобiв 58 521  70 938 

12 Вiдвернення (3) (3) 

13 Балансова вартiсть цiнних паперiв, що не перебувають в обiгу на фондових бiржах, та якi 

облiковуються за справедливою вартiстю (3) (3) 

14 Усього регулятивного капiталу  1 353 479  1 557 582 

Примiтка 35. Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв 

Справедлива вартiсть - це сума, за якою можна обмiняти актив або погасити заборгованiсть в операцiї 

мiж обiзнаними, зацiкавленими та незалежними сторонами. В основi визначення справедливої вартостi 

лежить припущення, що Банк продовжуватиме свою дiяльнiсть у майбутньому без будь-якої 

необхiдностi у лiквiдацiї або суттєвого скорочення обсягу операцiй або здiйснення операцiй на 

невигiдних умовах. Справедлива вартiсть вiдображає кредитну якiсть iнструменту, оскiльки вона 

включає ризик невиконання контрагентом своїх зобов'язань. 

Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв визначається з використанням цiн, отриманих на 

фiнансових ринках у випадку iнструментiв, що котируються на активному ринку, або шляхом внутрiшнiх 

методiв оцiнки у випадку iнших фiнансових iнструментiв. Ринок вважається активним, якщо цiни 

котирування легко i регулярно доступнi (за допомогою бiржi, дилера, брокера, промислової групи, 

служби iнформацiї про цiни або регулюючого органу) та вiдображають фактичнi та регулярно 

здiйснюванi ринковi операцiї мiж незалежними сторонами. 

Коли ринок не функцiонує регулярно, тобто коли на ринку немає достатньої волатильностi i постiйної 

кiлькостi операцiй та рiзницi мiж цiною покупки та продажу є недостатнiми, справедлива вартiсть 

фiнансових iнструментiв визначається в основному шляхом використання методiв оцiнки, метою яких є 

встановлення цiни гiпотетичної комерцiйної операцiї, що виникає мiж незалежними сторонами, станом 

на дату оцiнки. 

Таблиця 35.1. Аналiз фiнансових iнструментiв, що облiковуються за амортизованою собiвартiстю та 

справедливою вартiстю з переоцiнкою в iншому сукупному доходiв, за рiвнями її оцiнки станом на 

31.12.2020 року  

(у тисячах гривень) 

 Найменування статтi Справедлива вартiсть за рiзними моделями оцiнки станом на  31.12.2020 

року  Усього справедлива вартiсть Усього балансова вартiсть 

  ринковi котирування (рiвень I) модель оцiнки, що використовує спосте-режнi данi 

(рiвень II) модель оцiнки, що використо-вує пока-зники, не пiдтверд-женi ринковими даними (рiвень 

III)   

1 2 3 4 5 6 7 

ФIНАНСОВI АКТИВИ 



1 Грошовi кошти та їх еквiваленти - 1 005 572 - 1 005 572 1 005 572 

2 Кредити та заборгованiсть банкiв - 282 849 - 282 849 282 849 

3 Кредити та заборгованiсть клiєнтiв - - 3 098 315 3 098 315 3 098 315 

4 Iнвестицiї в цiннi папери ,  - 2 794 872 3 2 794 875 2 794 875 

5 Iншi фiнансовi активи  - 12 918 12 918 12 918 

ФIНАНСОВI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 

6 Кошти банкiв - 300 214 - 300 214 300 214 

7 Кошти клiєнтiв - 5 427 926 - 5 427 926 5 427 926 

8 Борговi цiннi папери, емiтованi банком - 1 - 1 1 

9 Iншi фiнансовi зобов'язання - - 139 590 139 590 139 590 

Таблиця 35.2. Аналiз фiнансових iнструментiв, що облiковуються за амортизованою собiвартiстю та 

справедливою вартiстю з переоцiнкою в iншому сукупному доходiв, за рiвнями її оцiнки станом на 

31.12.2019 року  

(у тисячах гривень) 

 Найменування статтi Справедлива вартiсть за рiзними моделями оцiнки станом на  31.12.2019 

року  Усього справедлива вартiсть Усього балансова вартiсть 

  ринковi котирування (рiвень I) модель оцiнки, що використовує спостережнi данi 

(рiвень II) модель оцiнки, що використо-вує пока-зники, не пiдтвердженi ринковими даними (рiвень 

III)   

1 2 3 4 5 6 7 

ФIНАНСОВI АКТИВИ 

1 Грошовi кошти та їх еквiваленти - 787 608 - 787 608 787 608 

2 Кредити та заборгованiсть банкiв - 377 325 - 377 325 377 325 

3 Кредити та заборгованiсть клiєнтiв - - 1 451 685  1 451 685 1 435 797 

4 Iнвестицiї в цiннi папери   - 2 661 672 3 2 661 675 2 661 675 

5 Iншi фiнансовi активи  -  26 065 26 065 26 065 

ФIНАНСОВI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 

6 Кошти банкiв - 214 - 214 214 

7 Кошти клiєнтiв -  3 363 342 - 3 636 342 3 638 304 

8 Борговi цiннi папери, емiтованi банком - 3 583 - 3 583 3 583 

9 Iншi фiнансовi зобов'язання - - 163 768 163 768 163 768 

Банк використовує таку iєрархiю для визначення справедливої вартостi фiнансових iнструментiв i 

розкриття iнформацiї про неї в розрiзi моделей оцiнки: 

1-й рiвень: котирування (не скоригованi) на активних ринках для iдентичних активiв чи зобов'язань; 

2-й рiвень: iншi методи, данi для яких, що мають значний вплив на вiдображувану справедливу вартiсть, 

є спостережуваними на ринку, прямо чи опосередковано; 

3-й рiвень: методи, данi для яких, що мають значний вплив на вiдображувану справедливу вартiсть, не є 

спостережуваними на ринку. 

Фiнансовi iнструменти, для яких справедлива вартiсть наближується до балансової вартостi. 

Для фiнансових активiв та фiнансових зобов'язань якi є лiквiдними або iз датою погашення менше одного 

мiсяця вiд звiтної дати припускається, що балансова вартiсть наближується до справедливої вартостi. Це 

припущення застосовується також для коштiв до запитання та ощадних рахункiв без конкретної дати 

погашення, фiнансових iнструментiв iз плаваючими вiдсотковими ставками, кредитiв виданих та 

депозитiв залучених менше нiж за один мiсяць до звiтної дати. 

Фiнансовi iнструменти з фiксованою вiдсотковою ставкою. 

Справедлива вартiсть фiнансових активiв та фiнансових зобов'язань з фiксованою вiдсотковою ставкою, 

якi облiковуються за амортизованою вартiстю оцiнюється шляхом порiвняння ринкових вiдсоткових 

ставок на момент визнання з поточними ринковими ставками, якi пропонуються для подiбних 

фiнансових iнструментiв. Справедлива вартiсть кредитiв та депозитiв розраховується методом 

дисконтування грошових потокiв з використанням ставок дисконтування для активiв та зобов'язань iз 

подiбним кредитним ризиком та строком погашення. 

Для акцiй та боргових цiнних паперiв якi котируються на активному ринку справедлива вартiсть 

розраховується на основi котирувань на активних ринках для iдентичних активiв чи зобов'язань. Для 

акцiй чи боргових цiнних паперiв в разi вiдсутностi котирувань на активному ринку використовується 

метод дисконтування грошових потокiв з використанням дохiдностi до погашення для подiбних 



фiнансових iнструментiв, якi котируються на активних фiнансових ринках. 

Таблиця 35.3. Вхiднi данi, якi не вiдслiдковуються публiчно i мають значний вплив на оцiнку 

iнструментiв, що облiковуються за III рiвнем iєрархiї оцiнки справедливої вартостi 

(у тисячах гривень) 

Рiк Тип iнструме-нту Справед-лива вартiсть Модель оцiнки Вхiднi данi, якi не вiдслiдкову-ються 

i мають значний вплив на оцiнку iнструменту Дiапазон вхiдних даних, якi не вiдслiдкову-ються

 Чутливiсть справедливої вартостi до вхiдних даних, якi не вiдслiд-ковуються 

1 2 3 4 5 6 7 

2020 рiк Кредити та заборгова-нiсть клiєнтiв 3 098 315 Дисконту-вання грошових потокiв

 Ставка дисконтування Валюта: гривня 10.46 - 31.74% 

Iншi валюти: 1.4 - 7%  Значне пiдвищення ставки дисконтування призведе до нижчих значень 

справедливої вартостi 

2019 рiк Кредити та заборгова-нiсть клiєнтiв 1 451 685 Дисконту-вання грошових потокiв

 Ставка дисконтування Валюта: гривня 12.83 - 30.81% 

Iншi валюти: 3.70 - 14.88%  Значне пiдвищення ставки дисконтування призведе до нижчих значень 

справедливої вартостi 

 

 

30.  
 

Подання фiнансових iнструментiв за категорiями оцiнки 

Таблиця 36.1. Фiнансовi активи за категорiями оцiнки на 31.12.2020 року 

(у тисячах гривень) 

Рядок Найменування статтi Кредити та дебiторська заборгованiсть, що визнаються за амортизованою 

вартiстю Активи, що визнаються за справедливою вартiстю з переоцiнкою в iншому сукупному 

доходi Усього 

1 2 3 4 5 

1 Грошовi кошти та їх еквiваленти  1 005 572  -  1 005 572  

2 Кредити та заборгованiсть банкiв  282 849  -  282 849  

3 Кредити та заборгованiсть клiєнтiв:  3 098 315  -   098 315  

3.1  кредити юридичним особам   2 360 871  -  2 360 871  

3.2  iпотечнi кредити фiзичних осiб  297 919  - 297 919   

3.3  кредити фiзичним особам на поточнi потреби  485 030  -  485 030  

3.4  iншi кредити фiзичним особам  145  -  145  

3.5  резерв пiд знецiнення кредитiв  (45 650) -  (45 650) 

4 Iнвестицiї в цiннi папери   1 197 822   1 600 394   2 798 216  

4.1 Iнвестицiї в цiннi папери, що визнаються за  амортизованою собiвартiстю  1 197 822   -  

  1 197 822  

4.2 Iнвестицiї в цiннi папери, що визнаються за справедливою вартiстю з переоцiнкою в iншому 

сукупному доходi  -   1 600 391   1 600 391  

4.3 Акцiї пiдприємств та iншi цiннi папери з нефiксованим прибутком, що не перебувають в обiгу на 

фондових бiржах, та якi визнаються за справедливою вартiстю з переоцiнкою в iншому сукупному доходi

  -   34   34  

4.4 резерв пiд знецiнення цiнних паперiв, що визнаються за справедливою вартiстю  переоцiнкою в 

iншому сукупному доходi  -   (31)  (31) 

5 Iншi фiнансовi активи:  12 918    12 918  

5.1 Дебiторська заборгованiсть за операцiями з клiєнтами банку  12 773   -   12 773  

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

нарахованi доходи  2 372   -   2 372  

5.3 Дебiторська заборгованiсть за операцiями з кредитовими та дебетовими картками  8 266   - 

  8 266  

5.4 Iншi активи  20 - 20 

5.5 Резерв пiд знецiнення  (10 513)  -   (10 513) 

6 Усього фiнансових активiв  5 597 476   1 600 394   7 197 870  

Таблиця 36.2. Фiнансовi активи за категорiями оцiнки на 31.12.2019 року 



(у тисячах гривень) 

Рядок Найменування статтi Кредити та дебiторська заборгованiсть, що визнаються за амортизованою 

вартiстю Активи, що визнаються за справедливою вартiстю з переоцiнкою в iншому сукупному 

доходi Усього 

1 2 3 4 5 

1 Грошовi кошти та їх еквiваленти 787 608 - 787 608 

2 Кредити та заборгованiсть банкiв 377 325 - 377 325 

3 Кредити та заборгованiсть клiєнтiв: 1 435 797 - 1 435 797 

3.1  кредити юридичним особам  1 095 892 - 1 095 892 

3.2  iпотечнi кредити фiзичних осiб 89 348 - 89 348 

3.3  кредити фiзичним особам на поточнi потреби 267 789 - 267 789 

3.4  iншi кредити фiзичним особам 24 - 24 

3.5  резерв пiд знецiнення кредитiв (17 256) - (17 256) 

4 Iнвестицiї в цiннi папери  1 352 197 1 309 478 2 661 675 

4.1 Iнвестицiї в цiннi папери, що визнаються за  амортизованою собiвартiстю 1 352 197 -

 1 352 197 

4.2 Iнвестицiї в цiннi папери, що визнаються за справедливою вартiстю з переоцiнкою в iншому 

сукупному доходi - 1 309 475 1 309 475 

4.3 Акцiї пiдприємств та iншi цiннi папери з нефiксованим прибутком, що не перебувають в обiгу на 

фондових бiржах, та якi визнаються за справедливою вартiстю з переоцiнкою в iншому сукупному доходi

 - 34 34 

4.4 резерв пiд знецiнення цiнних паперiв, що визнаються за справедливою вартiстю  переоцiнкою в 

iншому сукупному доходi  -  (31)       (31) 

5 Iншi фiнансовi активи: 26 065  26 065 

5.1 Дебiторська заборгованiсть за операцiями з клiєнтами банку 10 777 - 10 777 

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

нарахованi доходи 2 454 - 2 454 

5.3 Дебiторська заборгованiсть за операцiями з кредитовими та дебетовими картками 22 879 -

 22 879 

5.4 Дебiторська заборгованiсть за операцiями з банками 932 - 932 

5.5 Iншi активи  169 - 169 

5.6 Резерв пiд знецiнення (11 146) - (11 146) 

6 Усього фiнансових активiв 3 978 992 1 309 478 5 288 470 

  

  

 

 

31.  
 

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 року, що завершився 31.12.2020 

року не мали суттєвого впливу на фiнансовi результати Банку. 

Таблиця 37.1. 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  -     -     -    

  

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 37.2. Доходи та витрати за операцiями з пов'язаними сторонами на 31.12.2020 та за рiк, що 

закiнчився 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 1 309  41  -    

2 Процентнi витрати -     (44) -    

3 Чисте (збiльшення) резервiв пiд знецiнення кредитiв та заборгованостi клiєнтiв, коштiв в iнших 

банках  (5)  (3) -    

4 Чистий прибуток  вiд операцiй iз 

iноземною валютою 7 995  -    -    

5 Чистий прибуток/(збиток) вiд переоцiнки 

iноземної валюти 150 026   (796)  (870) 

6 Комiсiйнi доходи 255  12  -    

7 Комiсiйнi витрати  (1 998) -     (14) 

8 Витрати на виплати працiвникам -     (23 136) -    

9 Iншi операцiйнi доходи -    -    1 121  

10 Iншi адмiнiстративнi та операцiйнi витрати  (25 664)  (7 874)  (772) 

Таблиця 37.3. 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 37.4. 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 Провiдний управлiнський 

персонал 

1 2 3 4 

1 Гарантiї отриманi  6 948 -    

  

Таблиця 37.5. Залишки за операцiями з пов'язаними сторонами за станом на 31 грудня 2019 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 - - - - - - 87 064 -

 до запитання 3 063 - до запитання 

2 Резерви за коштами, розмiщеними на кореспондентських рахунках в iнших банках - -

 - - - - 3 - до запитання - - - 

3 Кредити та заборгованiсть банкiв - - - 312 838 2.25 - 2.62% вiд 2 до 31  

дня - - - - - - 

4 Резерв пiд знецiнення кредитiв та заборгованостi банкiв - - - - -

 - - - - - - - 

5 Iншi  фiнансовi активи 20 - вiд 2 до 31  дня - -  2

 - Овернайт або на 1 день - - - 

6 Iншi  нефiнансовi активи 366 - до запитання - - - - -

 - - - - 

7 Iншi  фiнансовi зобов'язання 3 581 - до запитання - до 31  дня - - -

 771 - до запитання - - - 

8 Iншi  нефiнансовi зобов'язання - - - - - - 12 814 -

 до запитання - - - 

  Провiдний управлiнський персонал 

9 Кредити та заборгованiсть клiєнтiв 691 12-13% до запитання - понад 5 рокiв - 

        

10 Резерви пiд заборгованiсть за кредитами  6 - понад 5 рокiв -  

       

11 Кошти клiєнтiв 862 0 - 11% до запитання 1 066 0 - 0.5% до запитання 389

 0-0.25% до запитання - - - 

12 Iншi фiнансовi зобов'язання 5 391 - до запитання - до 5  рокiв - - -

 - - - - - - 

13 Iншi нефiнансовi зобов'язання 410 - до запитання - до 31  дня -  -

       

  Iншi пов'язанi особи 

14 Грошовi кошти та їх еквiваленти - - - - - - - -

 - 2 304 - до запитання 

 

  

Таблиця 37.6. Доходи та витрати за операцiями з пов'язаними сторонами  на  31.12.2019 та за рiк, що 

закiнчився 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 6 031 68 - 

2 Процентнi витрати - (94) - 

3 Чисте (збiльшення) резервiв пiд знецiнення кредитiв та заборгованостi клiєнтiв, коштiв в iнших 

банках (15) (6) - 

4 Чистий прибуток вiд операцiй iз iноземною валютою 966 - - 

5 Чистий прибуток/(збиток) вiд переоцiнки iноземної валюти (58 631) 113 (454) 

6 Комiсiйнi доходи 262 9 - 

7 Комiсiйнi витрати (2 090) - (17) 

8 Витрати на виплати працiвникам - (23 644) - 

9 Iншi адмiнiстративнi та операцiйнi витрати (26 011) (8 668) (814) 

Таблиця 37.7. Кредити, що наданi пов'язаним сторонам та погашенi пов'язаними сторонами протягом 

2019 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  (20 371 706) - 

2 Сума кредитiв, погашених пов'язаними сторонами 20 151 916 5 

Таблиця 37.8. Iншi права та зобов'язання за операцiями з пов'язаними сторонами на 31.12.2019 року 

(у тисячах гривень) 

Рядок Найменування статтi Iншi пов'язанi особи 

1 2 3 

1 Гарантiї отриманi  8 092 

2 Валюта до вiдправлення за операцiями спот 2 547 

Таблиця 37.9. Виплати провiдному управлiнському персоналу 

у тисячах гривень 

Рядок Найменування статтi витрати за 2020 рiк нараховане зобов'язання станом на  31.12.2020 року

 витрати за 2019 рiк нараховане зобов'язання станом на  31.12.2019року 

      

1 2 3 4 5 6 

1 Поточнi виплати працiвникам 23 136 6 439 22 464 403 

2 Виплати при звiльненнi - - 1 180 - 

Акцiонером АТ  "ПРАВЕКС БАНК" є iталiйська Група Iнтезa Санпаоло.  

 

 



XV. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за 

результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською 

фірмою) 
1 Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. 

аудитора - фізичної особи - підприємця) 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "БЕЙКЕР ТIЛЛI 

УКРАЇНА" 

2 Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів 

аудиторської діяльності 

2 - суб'єкти аудиторської діяльності 

3 Ідентифікаційний код юридичної особи 

(реєстраційний номер облікової картки 

платника податків - фізичної особи) 

30373906 

4 Місцезнаходження аудиторської фірми, 

аудитора 

04112, м. Київ, вул. Грекова, буд. 3, 

кв. 9 

5 Номер реєстрації аудиторської фірми 

(аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів 

аудиторської діяльності 

№2091 

6 Дата і номер рішення про проходження 

перевірки системи контролю якості 

аудиторських послуг (за наявності) 

номер: -, дата: 17.03.2021 

7 Звітний період, за який проведено аудит 

фінансової звітності 

з 01.01.2020 по 31.12.2020 

8 Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із 

застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова 

від висловлення думки) 

01 - немодифікована 

9 Пояснювальний параграф (за наявності) Ми звертаємо увагу на Примiтку 2 

фiнансової звiтностi, яка зазаначає, 

що  незважаючи на те, що 

управлiнський персонал вважає, що 

вiн вживає належнi заходи на 

пiдтримку стадiльної дiяльностi 

Банку, необхiднi за iснуючих 

обставин, а саме загострення 

глобальної економiчної кризи та 

пандемiї, волатильнiсть обмiного 

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 не можливо. Нашу думку 

не було модифiковано щодо цього 

питання. 

10 Номер та дата договору на проведення аудиту номер: 219/19, дата: 14.09.2020 

11 Дата початку та дата закінчення аудиту дата початку: 04.11.2020, дата 

закінчення: 17.03.2021 

12 Дата аудиторського звіту 17.03.2021 

13 Розмір винагороди за проведення річного 

аудиту, грн 

1 479 734,78 



14 Текст аудиторського звіту  

Ключовi питання аудиту, що включають найзначнiшi оцiненi ризики суттєвого викривлення, у 

тому числi оцiненi ризики суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства 

Ключовi питання аудиту - це питання, що, на наше професiйне судження, були значущими пiд 

час нашого аудиту фiнансової звiтностi за поточний перiод. Цi питання розглядались в 

контекстi нашого аудиту фiнансової звiтностi в цiлому та враховувались при формуваннi 

думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань. Ми 

визначили, що нижче описанi питання є ключовими питаннями аудиту, якi слiд вiдобразити в 

нашому звiтi. 

Ключове питання аудиту Яким чином наш аудит розглядав ключове питання аудиту 

Резерви на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi кредитiв та заборгованостi клiєнтiв, за 

зобов'язаннями з кредитування, коштiв на кореспондентських рахунках у iнших банках - 65 

078 тис. грн. 

Дивiться примiтки 6, 7, 8 та 19 

Ми зосередили свою увагу на цiй областi в якостi ключового питання аудиту в зв'язку з 

суттєвiстю залишкiв за статтями кредити та заборгованiсть клiєнтiв, кредити та заборгованiсть 

банкiв та суб'єктивною природою суджень, якi застосовуються при розрахунку знецiнення.  

Резерви на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi вiдображають оцiнку менеджменту 

очiкуваних збиткiв за портфелями кредитiв та заборгованостi клiєнтiв на звiтну дату. 

Оцiнка очiкуваних кредитних збиткiв за фiнансовим iнструментом здiйснюється у спосiб, що 

вiдображає: об'єктивну та зважену за ймовiрнiстю суму, визначену шляхом оцiнки певного 

дiапазону можливих результатiв, часову вартiсть грошей, обгрунтовано необхiдну та 

пiдтверджувану iнформацiю про минулi подiї, поточнi умови та прогнози майбутнiх 

економiчних умов, з урахуванням усiєї обгрунтовано необхiдної та пiдтверджуваної 

iнформацiї, включаючи прогнозну iнформацiю. 

Виявлення значного зростання кредитного ризику, знецiнення i визначення суми очiкуваного 

вiдшкодування включають певнi припущення та аналiз рiзних факторiв, в тому числi 

фiнансового стану позичальника, очiкуваних майбутнiх грошових потокiв, ринкових цiн, 

наявних для спостереження, справедливої вартостi забезпечення.  

Використання рiзних моделей та припущень може призвести до рiзних оцiнок резерву на 

знецiнення кредитiв та заборгованостi клiєнтiв. Нашi процедури включали, серед iншого: 

- Ознайомлення з системою внутрiшнього контролю, що запроваджена управлiнським 

персоналом, в частинi вiднесення кредитiв до Стадiй знецiнення, розрахунку резервiв на 

покриття збиткiв вiд зменшення корисностi кредитiв та заборгованостi клiєнтiв як на 

iндивiдуальнiй, так i на колективнiй основi.  

- Ми також незалежно оцiнили доречнiсть суджень керiвництва щодо використаних 

методологiї розрахунку та вхiдних даних щодо минулих подiй, поточних умов та прогнозної 

iнформацiї для розрахунку показникiв ймовiрностi дефолту та показникiв вiдшкодування та 

вартостi застави.  

- Ми здiйснили вибiркове тестування припущення, що лежать в основi виявлення 

знецiнення i його кiлькiсної оцiнки, включаючи аналiз фiнансового стану позичальникiв, 

прогнози щодо майбутнiх грошових потокiв i оцiнки застави. Для резервiв на знецiнення 

кредитiв, за якими не були виявленi iндивiдуальнi ознаки знецiнення, ми протестували 

використанi моделi та вхiднi данi, що використовуються в цих моделях, та їх математичну 

точнiсть. 

Ми не виявили суттєвої невiдповiдностi за результатами цих тестiв. 

Iнша iнформацiя 

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю. Iнша iнформацiя 

складається зi Звiту керiвництва (звiту про управлiння) за 2020 рiк, який включає окремим 

роздiлом звiт про корпоративне управлiння (але не є фiнансовою звiтнiстю та нашим звiтом 

аудитора щодо неї), який ми отримали до дати цього звiту аудитора, i Рiчної iнформацiї 



емiтента цiнних паперiв за 2020 рiк, яку ми очiкуємо отримати пiсля цiєї дати.  

Наша думка щодо фiнансової звiтностi не поширюється на iншу iнформацiю та ми не робимо 

висновок з будь-яким рiвнем впевненостi щодо цiєї iншої iнформацiї. 

У зв'язку з нашим аудитом фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є ознайомитися з 

iншою iнформацiєю зазначеною вище, та при цьому розглянути, чи iснує суттєва 

невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiєю та фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, 

отриманими пiд час аудиту, або чи ця iнша iнформацiя виглядає такою, що мiстить суттєве 

викривлення. 

Якщо, на основi проведеної нами роботи стосовно iншої iнформацiї, отриманої до дати звiту 

аудитора, ми доходимо висновку, що iснує суттєве викривлення цiєї iншої iнформацiї, ми 

зобов'язанi повiдомити про цей факт. Ми не виявили таких фактiв, якi б необхiдно було 

включити до звiту. 

Коли ми ознайомимося з Рiчною iнформацiєю емiтента цiнних паперiв за 2020 рiк, якщо ми 

дiйдемо висновку, що вона мiстить суттєве викривлення, нам потрiбно буде повiдомити 

iнформацiю про це питання тим, кого надiлено найвищими повноваженнями. 

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими 

повноваженнями, за фiнансову звiтнiсть 

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансової 

звiтностi вiдповiдно до МСФЗ i вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк та 

фiнансову звiтнiсть в Українi" щодо складання фiнансової звiтностi та за таку систему 

внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб 

забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок 

шахрайства або помилки. 

При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку 

здатностi Банку  продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де це 

застосовано, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи 

припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, окрiм 

випадкiв, коли управлiнський персонал або планує лiквiдувати Банк чи припинити дiяльнiсть, 

або не має iнших реальних альтернатив цьому. 

Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом 

фiнансового звiтування Банку. 

Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi 

Нашими цiлями є отримання обгрунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть в цiлому не 

мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора, 

що мiстить нашу думку. Обгрунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не 

гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, 

коли воно iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони 

вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як обгрунтовано очiкується, вони 

можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї 

фiнансової звiтностi. 

Виконуючи аудит вiдповiдно до МСА, ми використовуємо професiйне судження та 

професiйний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крiм того, ми: 

- iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi 

внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторськi процедури у 

вiдповiдь на цi ризики, а також отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та 

прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого 

викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, 

оскiльки шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi 

твердження або нехтування заходами внутрiшнього контролю; 

- отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для 

розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки 



щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю; 

- оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обгрунтованiсть облiкових 

оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом;  

- доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом 

припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та, на основi 

отриманих аудиторських доказiв, доходимо висновку, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо 

подiй або умов, що може поставили пiд значний сумнiв здатнiсть Банку продовжувати свою 

дiяльнiсть на безперервнiй основi. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої суттєвої 

невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в нашому звiтi аудитора до вiдповiдних 

розкриттiв iнформацiї у фiнансовiй звiтностi або, якщо такi розкриття iнформацiї є 

неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки грунтуються на аудиторських 

доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. Втiм майбутнi подiї або умови можуть 

примусити Банк припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi;  

- оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст фiнансової звiтностi включно з 

розкриттями iнформацiї, а також те, чи показує фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що 

покладенi в основу її складання, так, щоб досягти достовiрного подання.  

Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, разом з iншими питаннями 

iнформацiю про запланований обсяг та час проведення аудиту та суттєвi аудиторськi 

результати, включаючи будь-якi суттєвi недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленi 

нами пiд час аудиту.  

Ми також надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що ми 

виконали вiдповiднi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їм про всi стосунки й 

iншi питання, якi могли б обгрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу 

незалежнiсть, а також, де це застосовно, щодо вiдповiдних застережних заходiв. 

З перелiку всiх питань, iнформацiя щодо яких надавалась тим, кого надiлено найвищими 

повноваженнями, ми визначили тi, що були найбiльш значущими пiд час аудиту фiнансової 

звiтностi поточного перiоду, тобто тi, якi є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо цi 

питання в нашому звiтi аудитора, крiм випадкiв, якщо законодавчим чи регуляторним актом 

заборонено публiчне розкриття такого питання, або коли за вкрай виняткових обставин ми 

визначаємо, що таке питання не слiд висвiтлювати в нашому звiтi, оскiльки негативнi наслiдки 

такого висвiтлення можуть очiкувано переважити його кориснiсть для iнтересiв громадськостi. 

Звiт щодо вимог iнших законодавчих i нормативних актiв 

Iнша iнформацiя, яка вимагається статтею 14 Закону України "Про аудит фiнансової звiтностi 

та аудиторську дiяльнiсть" 

У вiдповiдностi до вимог статтi 14 Закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та 

аудиторську дiяльнiсть" ми наводимо в нашому звiтi незалежного аудитора наступну 

iнформацiю, яка вимагається на додаток до вимог Мiжнародних стандартiв аудиту: 

Призначення i тривалiсть аудиторського завдання 

Нас було призначено аудиторами рiшенням Наглядової ради Банку 30 липня 2020 року 

(протокол №8_20.7) для виконання обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi Банку за рiк, що 

закiнчився 31 грудня 2020 року. Загальна тривалiсть виконання нами аудиторського завдання з 

обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi Банку без перерв з урахуванням продовження 

повноважень, якi мали мiсце, та повторних призначень складає 1 рiк. 

Надання неаудиторських послуг та незалежнiсть 

Ми пiдтверджуємо, що наскiльки ми знаємо i переконанi, ми не надавали Банку або 

контрольованим ним суб'єктам господарювання забороненi законодавством неаудиторськi 

послуги, зазначенi у четвертiй частинi статтi 6 Закону України "Про аудит фiнансової звiтностi 

та аудиторську дiяльнiсть". Ми, включаючи ключового партнера з аудиту, були незалежними 

по вiдношенню до Банку при проведеннi нашого аудиту.  

Ми надаватимемо Банку наступнi послуги, крiм послуг з обов'язкового аудиту, що не були 

розкритi у фiнансовiй звiтностi або у Звiтi керiвництва (Звiтi про управлiння): оцiнка якостi 



активiв Банку та прийнятностi забезпечення за кредитними операцiями станом на 1 сiчня 2020 

року в межах виконання вимог Технiчного завдання для здiйснення оцiнки стiйкостi банкiв та 

банкiвської системи України, затвердженого рiшенням Правлiння Нацiонального банку 

України вiд 22 грудня 2017 року №141. 

Узгодженiсть з додатковим звiтом для комiтету з питань аудиту 

Ми пiдтверджуємо, що наша аудиторська думка щодо фiнансової звiтностi, викладена в цьому 

звiтi незалежного аудитора, узгоджується з додатковим звiтом для Наглядової ради Банку. 

Узгодженiсть звiту керiвництва ("звiту про управлiння") з фiнансовою звiтнiстю 

Грунтуючись на результатах проведеної в ходi аудиту роботи з урахуванням сформованих в 

процесi аудиту знань i розумiння дiяльностi Банку та умов його роботи, в усiх суттєвих 

аспектах: 

- звiт про управлiння (звiт керiвництва) АТ "ПРАВЕКС БАНК" за 2020 рiк, який включає 

окремим роздiлом звiт про корпоративне управлiння, складено у вiдповiдностi до Закону 

України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", "Iнструкцiї про порядок 

складання та оприлюднення фiнансової звiтностi банкiв України", затвердженої постановою 

НБУ № 373 вiд 24.10.2011 року, та iнших застосовних законодавчих i нормативних актiв, а 

наведена в ньому iнформацiя узгоджується з фiнансовою звiтнiстю; 

- ми не виявили суттєвих викривлень iнформацiї в звiтi керiвництва (звiтi про 

управлiння). 

Пояснення щодо результативностi аудиту в частинi виявлення порушень, зокрема пов'язаних 

iз шахрайством 

Цiлi нашого аудиту щодо шахрайства полягають у iдентифiкацiї та оцiнцi ризикiв суттєвого 

викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства, отриманнi прийнятних аудиторських 

доказiв в достатньому обсязi щодо оцiнених ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок 

шахрайства за допомогою виконання належних аудиторських процедур у вiдповiдь на цi 

ризики, а також в прийняттi необхiдних заходiв щодо фактичних або пiдозрюваних випадкiв 

шахрайства, виявлених в ходi аудиту. Однак основну вiдповiдальнiсть за запобiгання i 

виявлення випадкiв шахрайства несуть тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, i 

управлiнський персонал Банку. 

Iдентифiкацiя та оцiнка потенцiйних ризикiв, пов'язаних з порушеннями Дiї у вiдповiдь на 

оцiненi ризики 

При iдентифiкацiї та оцiнцi ризикiв суттєвого викривлення в частинi виявлення порушень, 

зокрема пов'язаних iз шахрайством та недотриманням вимог законодавчих та нормативних 

актiв, нашi процедури, серед iншого, включали наступне: 

- запити управлiнському персоналу та тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, 

включаючи отримання та перегляд пiдтверджувальної документацiї стосовно полiтики та 

процедур Банку, щодо: 

- iдентифiкацiї, оцiнювання та дотримання вимог законодавчих i нормативних актiв, а 

також наявнiсть вiдомостей про будь-якi випадки їх порушення; 

- виявлення та реагування на ризики шахрайства та наявнiсть вiдомостей про будь-яке 

фактичне, пiдозрюване або передбачуване шахрайство; i 

- внутрiшнi контролi, запровадженi для зменшення ризикiв, пов'язаних з шахрайством 

або недотриманням вимог законодавчих та нормативних актiв. 

- обговорення членами команди iз завдання з аудиту того, за яких обставин та на якому 

етапi фiнансова звiтнiсть Банку може бути вразливою щодо суттєвого викривлення внаслiдок 

шахрайства, включаючи спосiб вчинення шахрайства. В рамках такого обговорення ми 

iдентифiкували такi потенцiйно ризиковi сфери: визнання доходiв, нехтування управлiнським 

персоналом заходiв контролю; i 

- отримання розумiння законодавчих i нормативних актiв, якi застосовуються до Банку, 

та складають нормативно-правову основу його дiяльностi. При цьому ми придiляли особливу 

увагу тим законам i нормативним актам, якi безпосередньо впливали на фiнансову звiтнiсть 



або якi мали фундаментальний вплив на дiяльнiсть Банку. Ключовi закони та нормативнi акти, 

якi ми розглядали у цьому контекстi, включали Закон України "Про банки i банкiвську 

дiяльнiсть" та нормативнi акти Нацiонального банку України в сферi лiцензування та 

пруденцiйного нагляду, Закон України "Про цiннi папери та фондовий ринок" та застосовнi 

нормативнi акти Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, Закон України 

"Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг". В 

результатi виконаних нами процедур з iдентифiкацiї i оцiнки ризикiв ми не визначили в якостi 

ключових питань аудиту будь-якi питання, по'вязанi з потенцiйним ризиком шахрайства або 

недотриманням вимог законодавчих та нормативних актiв. 

Нашi процедури у вiдповiдь на iншi iдентифiкованi ризики, серед iншого, полягали в 

наступному: 

- огляд розкриттiв до фiнансової звiтностi та тестування пiдтверджувальної документацiї 

для того, щоб оцiнити дотримання вимог вiдповiдних законiв i нормативних актiв, 

розглянутих в цьому роздiлi; 

- запит управлiнському персоналу, тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, та 

внутрiшнiм юристам щодо iснуючих та потенцiйних судових позовiв та претензiй; 

- виконання аналiтичних процедур для виявлення будь-яких незвичайних або 

несподiваних взаємозв'язкiв, якi можуть вказувати на ризики суттєвих викривлень внаслiдок 

шахрайства; 

- ознайомлення з протоколами засiдань тих, кого надiлено найвищими повноваженнями 

та перегляд звiтiв внутрiшнього аудиту;  

- тестування вiдповiдностi iнформацiї вiдображеної у фiнансовому облiку та коригувань; 

оцiнка того, чи свiдчать судження та рiшення, зробленi управлiнським персоналом при 

визначеннi облiкових оцiнок, про наявнiсть упередженостi; оцiнювання економiчного 

обгрунтування щодо значних операцiй, якi є незвичайними або виходять за межi звичайного 

перебiгу бiзнесу. 

Ми також повiдомили вiдповiднi iдентифiкованi закони та нормативнi акти, потенцiйнi ризики 

шахрайства всiм членам команди завдання з аудиту i залишалися протягом всього аудиту 

настороженими щодо будь-яких ознак шахрайства або недотримання вимог законiв i 

нормативних актiв. 

Iншi питання 

Грунтуючись на результатах проведеної в ходi аудиту роботи з урахуванням сформованих в 

процесi аудиту знань i розумiння дiяльностi Банку та умов його роботи, в усiх суттєвих 

аспектах: 

- iнформацiя, яка мiститься в звiтi про корпоративне управлiння у складi Звiту 

керiвництва (Звiту про управлiння) АТ "ПРАВЕКС БАНК" за 2020 рiк вiдповiдно до вимог 

пунктiв 1-4 частини третьої статтi 401 Закону України "Про цiннi папери i фондовий ринок", 

була пiдготовлена у вiдповiдностi до вимог Закону України "Про цiннi папери i фондовий 

ринок" та iнших застосовних законодавчих i нормативних вимог нами перевiрена та 

узгоджується з фiнансовою звiтнiстю; 

- на нашу думку звiт про корпоративне управлiння у складi Звiту керiвництва (Звiту про 

управлiння) АТ "ПРАВЕКС БАНК" за 2020 рiк, вiдповiдальнiсть за який несе управлiнський 

персонал Банку, мiстить всю iнформацiю, яка вимагається пунктами 5-9 частини третьої статтi 

401 Закону України "Про цiннi папери i фондовий ринок". 

Iншi законодавчi i нормативнi вимоги 

Звiтування, яке вимагається Законом України "Про банки та банкiвську дiяльнiсть" та 

"Положенням про порядок подання банком до Нацiонального банку України аудиторського 

звiту за результатами щорiчної перевiрки фiнансової звiтностi", затвердженим Постановою 

Нацiонального банку України (надалi - НБУ) вiд 02.08.2020 року №90 

У вiдповiдностi до вимог Закону України "Про банки та банкiвську дiяльнiсть" та вимог 

"Положення про порядок подання банком до Нацiонального банку України аудиторського 



звiту за результатами щорiчної перевiрки фiнансової звiтностi", затвердженого Постановою 

Нацiонального банку України (надалi - НБУ) вiд 02.08.2020 року №90, аудиторський звiт 

також має мiстити iнформацiю (оцiнку) стосовно: 

1) вiдповiдностi (достовiрностi вiдображення) даних щодо розподiлу активiв i зобов'язань 

банку за строками до погашення у файлi з показниками статистичної звiтностi А7Х "Данi про 

структуру активiв та зобов'язань за строками", що складається банком для подання до 

Нацiонального банку, станом на 1 сiчня року, наступного за звiтним; 

2) дотримання банком вимог, установлених нормативно-правовими актами Нацiонального 

банку з питань: 

- внутрiшнього контролю; 

- внутрiшнього аудиту; 

- визначення розмiру кредитного ризику за активними банкiвськими операцiями; 

- визнання пов'язаних iз банком осiб та здiйснення операцiй iз ними; 

- достатностi капiталу банку, яка має визначатися з урахуванням якостi активiв банку; 

- ведення бухгалтерського облiку. 

Метою проведення аудиторської перевiрки було висловлення думки щодо того, чи рiчна 

фiнансова звiтнiсть Банку за 2020 рiк в усiх суттєвих аспектах достовiрно вiдображає 

фiнансовий стан Банку вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. 

Iнформацiя, що викладена у цьому звiтi, є результатом проведення нами процедур в межах 

аудиторської перевiрки рiчної фiнансової звiтностi Банку за 2020 рiк. Зазначена iнформацiя 

отримана на основi вибiркового тестування i в обсягах, необхiдних для планування та 

проведення аудиторських процедур вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв аудиту. 

Цей звiт призначено для iнформування та використання керiвництвом Банку та Нацiональним 

банком України та не може бути використаний будь-якою iншою стороною. При ознайомленнi 

з цим звiтом необхiдно враховувати обмежений, як зазначено вище, характер процедур з 

оцiнки питань, пов'язаних з дiяльнiстю Банку, органiзацiєю системи бухгалтерського облiку та 

внутрiшнього контролю. 

Крiм того, потрiбно враховувати, що критерiї оцiнки нами питань, пов'язаних з дiяльнiстю 

Банку, органiзацiєю системи бухгалтерського облiку та внутрiшнього контролю, можуть 

вiдрiзнятись вiд критерiїв, що застосовуються Нацiональним банком України. 

За результатами проведення нами аудиторських процедур в межах аудиту рiчної фiнансової 

звiтностi, наводимо iнформацiю (оцiнки) стосовно вищезазначених питань: 

В результатi проведення нами аудиторських процедур в ходi рiчного аудиту, нами не виявлено 

суттєвих вiдхилень при вiдображеннi Банком даних щодо розподiлу активiв i зобов'язань 

банку за строками до погашення у файлi з показниками статистичної звiтностi А7Х "Данi про 

структуру активiв та зобов'язань за строками", що складається банком для подання до 

Нацiонального банку, станом на 1 сiчня року, наступного за звiтним, а саме, станом на 

01.01.2021 року. 

Стосовно дотримання банком вимог, установлених нормативно-правовими актами 

Нацiонального банку з питань: 

внутрiшнього контролю  

В результатi проведення нами аудиторських процедур в межах аудиту рiчної фiнансової 

звiтностi нами не виявлено свiдчень того, що структура та заходи внутрiшнього контролю 

Банку не вiдповiдають вимогам нормативно-правових актiв НБУ, зокрема, Постанови 

Нацiонального банку України № 88 вiд 02 липня 2020 року "Про затвердження Положення про 

органiзацiю системи внутрiшнього контролю в банках України та банкiвських групах". 

внутрiшнього аудиту 

На нашу думку, на момент перевiрки внутрiшнi нормативнi документи Банку, що регулюють 

процедури внутрiшнього аудиту вiдповiдають вимогам нормативно-правових актiв НБУ, 

зокрема, Постанови Нацiонального банку України № 311 вiд 10 травня 2016 року "Про 

затвердження Положення про органiзацiю внутрiшнього аудиту в банках України". Процедури 



внутрiшнього аудиту здiйснюються з дотриманням вимог внутрiшнiх нормативних документiв 

Банку. 

стосовно визначення розмiру кредитного ризику за активними банкiвськими операцiями  

Сума кредитного ризику на звiтну дату розрахована Банком вiдповiдно до вимог 

нормативно-правових актiв Нацiонального банку, у тому числi,  Положення про визначення 

банками України розмiру кредитного ризику за активними банкiвськими операцiями, 

затвердженого Постановою Правлiння НБУ № 351 вiд 30 червня 2016 року (далi - Постанова 

НБУ № 351). 

В результатi проведення нами аудиторських процедур в межах аудиту рiчної фiнансової 

звiтностi нами не виявлено суттєвих вiдхилень щодо здiйсненого Банком розрахунку 

кредитного ризику станом на 31.12.2020 року. 

стосовно визнання пов'язаних iз банком осiб та здiйснення операцiй з ними 

В результатi проведення нами аудиторських процедур в межах аудиту рiчної фiнансової 

звiтностi нами не виявлено свiдчень невiдповiдностi системи Банку управлiння ризиками при 

здiйсненнi операцiй з пов'язаними особами, процедур iдентифiкацiї  пов'язаних iз Банком осiб 

та здiйснення операцiй з ними вимогам нормативно-правових актiв НБУ. В ходi аудиторської 

перевiрки ми не виявили порушень нормативних вимог в частинi здiйснення операцiй з 

пов'язаними особами.  

стосовно достатностi капiталу банку, яка має визначатися з урахуванням якостi активiв банку 

Статутний капiтал Банку станом на 31.12.2020 року достатнiй i за даними Банку складає 1 048 

726 тис. грн.  

Регулятивний капiтал Банку станом на 31.12.2020 року за даними Банку складає 1 353 479 тис. 

грн., що вiдповiдає вимогам нормативно-правових актiв НБУ (див. Примiтка 34 "Управлiння 

капiталом"). 

стосовно ведення бухгалтерського облiку 

Система бухгалтерського облiку Банку вiдповiдає вимогам нормативно-правових актiв НБУ та 

облiковiй полiтицi Банку. 

Звiтування, яке вимагається "Вимогами до аудиторського висновку, що подається до 

Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при отриманнi лiцензiї на 

здiйснення професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв", затвердженими рiшенням 

Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 12.02.2013 року №160 

У вiдповiдностi до Вимог до аудиторського висновку, що подається до Нацiональної комiсiї з 

цiнних паперiв та фондового ринку при отриманнi лiцензiї на здiйснення професiйної 

дiяльностi на ринку цiнних паперiв, затверджених рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних 

паперiв та фондового ринку (далi - НКЦПФР) вiд 12.02.2013 року №160 наводимо наступнi 

iнформацiю та висновки: 

основнi вiдомостi про Банк 

повне найменування - АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРАВЕКС БАНК" 

iдентифiкацiйний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрi пiдприємств i 

органiзацiй України, зазначений в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб та фiзичних 

осiб - пiдприємцiв та громадських формувань - 14360920 

мiсцезнаходження - Україна, 01021, м. Київ, Кловський узвiз, 9/2 

дата державної реєстрацiї - 27.10.2004 року 

основнi види дiяльностi - iншi види грошового посередництва 

дата внесення змiн до установчих документiв - Статут Банку у новiй редакцiї затверджено 

рiшенням акцiонера вiд 12.12.2019 року (протокол №5/2019), погоджено НБУ 16.03.2020 року 

та зареєстровано державним реєстратором 31.03.2020 року 

перелiк учасникiв (акцiонерiв) (фiзичнi особи - прiзвище, iм'я та по батьковi; юридичнi особи - 

найменування, органiзацiйно-правова форма, мiсцезнаходження), якi є власниками 5 % i 

бiльше акцiй (часток) на дату складання аудиторського висновку iз зазначенням фактичної 

кiлькостi цього розмiру - IНТЕЗА САНПАОЛО С.п.А. (Iталiя) власник 100 % у статутному 



капiталi банку.  

щодо вiдповiдностi розмiру власного капiталу за даними фiнансової звiтностi заявника, 

складеної за останнiй звiтний перiод, що передував датi подання заяви про видачу лiцензiї, 

вимогам, установленим нормативно-правовими актами Комiсiї 

Власний капiтал Банку за даними фiнансової звiтностi станом на 31.12.2020 року складає 1 719 

698 тис. грн. Розмiр регулятивного капiталу Банку на протязi 2020 року вiдповiдав вимогам 

нормативно-правових актiв Нацiонального банку України.  Розмiр капiталу Банку за даними 

аудиту вiдповiдає вимогам, установленим нормативно-правовими актами НКЦПФР.  

щодо вiдповiдностi розмiру статутного капiталу установчим документам  

Статутний капiтал Банку станом на 31.12.2020 року вiдповiдає установчим документам Банку i 

складає               1 048 726  тис. грн., як зазначено у Примiтцi 22 "Статутний капiтал". 

щодо вiдсутностi у заявника прострочених зобов'язань 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 

На дату аудиту, за даними Банку, вiдсутнi простроченi зобов'язання щодо сплати податкiв та 

зборiв, несплачених штрафних санкцiй за порушення законодавства про фiнансовi послуги, у 

тому числi на ринку цiнних паперiв. 

щодо напрямiв використання коштiв, що внесенi для формування статутного капiталу 

юридичної особи, яка вiдповiдно до статуту має намiр провадити професiйну дiяльнiсть на 

ринку цiнних паперiв з дати створення або з дати внесення змiн до статуту щодо основних 

видiв дiяльностi пiдприємства. 

За даними Банку, усi внески до статутного капiталу Банку були використанi на ведення 

статутної дiяльностi Банку.  

щодо пов'язаних осiб заявника, якi було встановлено аудитором в процесi виконання процедур 

аудиту фiнансової звiтностi 

Iнформацiя щодо управлiнського персоналу, який належить до пов'язаних з Банком осiб, 

наведена у Звiтi про управлiння (Звiтi керiвництва) АТ "ПРАВЕКС БАНК". Iнформацiя щодо 

операцiй з пов'язаними особами наведено у Примiтцi 37 "Операцiї з пов'язаними сторонами". 

В процесi виконання процедур аудиту фiнансової звiтностi, не встановлено неiдентифiкованих 

Банком пов'язаних осiб, операцiї з якими не вiдображено у Примiтцi 37 "Операцiї з 

пов'язаними сторонами". 

щодо наявностi та обсягу непередбачених активiв та/або зобов'язань, ймовiрнiсть визнання 

яких на балансi є достатньо високою 

В процесi виконання процедур аудиту фiнансової звiтностi, не встановлено наявностi умовних 

активiв та/або зобов'язань, ймовiрнiсть визнання яких на балансi є достатньо високою, окрiм 

вiдображеної Банком iнформацiї у Примiтцi 19 "Резерви за зобов'язаннями". 

щодо наявностi подiй пiсля дати балансу, якi не знайшли вiдображення у фiнансовiй звiтностi, 

проте можуть мати суттєвий вплив на фiнансовий стан заявника 

В процесi виконання процедур аудиту фiнансової звiтностi, не встановлено наявностi подiй 

пiсля дати балансу, якi не знайшли вiдображення у фiнансовiй звiтностi, проте можуть мати 

суттєвий вплив на фiнансовий стан Банку (див. Примiтка 38 "Подiї пiсля дати балансу"). 

щодо наявностi iнших фактiв та обставин, якi можуть суттєво вплинути на дiяльнiсть заявника 

у майбутньому та оцiнку ступеня їхнього впливу 

За результатами аудиту нами не виявлено фактiв та обставин, окрiм зазначеного у 

пояснювальному параграфi Звiту щодо аудиту фiнансової звiтностi, якi можуть суттєво 

вплинути на дiяльнiсть Банку у майбутньому. 

Зокрема, склад та структура фiнансових iнвестицiй Банку на нашу думку, не несуть загрози 

дiяльностi Банку у майбутньому. 

Станом на 31.12.2020 року склад та структура фiнансових iнвестицiй Банку представлена 

iнвестицiями в депозитнi сертифiкати НБУ балансовою вартiстю 1 197 822 тис. грн. та 

iнвестицiями в облiгацiї внутрiшньої державної позики, справедлива вартiсть яких становила 1 



600 391 тис. грн. (див. Примiтка 9 "Iнвестицiї в цiннi папери") 

щодо iншої фiнансової iнформацiї вiдповiдно до законодавства 

Наш аудит фiнансової звiтностi Банку не стосувався будь-якої iншої фiнансової iнформацiї 

вiдповiдно до законодавства, окрiм наведеної у фiнансовiй звiтностi Банку за 2020 рiк та 

iнформацiї наведеної у даному роздiлi нашого звiту щодо вимог iнших законодавчих i 

нормативних актiв.   

основнi вiдомостi про умови договору на проведення аудиту 

дата та номер договору на проведення аудиту - Додаток №1 до Договору №219/19 вiд 

14.09.2021 року 

дата початку та дата закiнчення проведення аудиту - 04.11.2020 року та 17.03.2021 року. 

Ключовий партнер з аудиту 

Партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звiт незалежного аудитора, є Нерсесян 

Гагiк Сергiйович. 

 

Генеральний директор 

ТОВ "БЕЙКЕР ТIЛЛI УКРАЇНА"       Олександр Почкун 

Номер реєстрацiї аудитора у Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi: №100810.  

 

Партнер 

ТОВ "БЕЙКЕР ТIЛЛI УКРАЇНА"       Гагiк Нерсесян 

Номер реєстрацiї аудитора у Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi: №100799.  

 

 

 

XVI. Твердження щодо річної інформації 
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  року, що закiнчився  31 грудня 2020 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, i 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 в мiру їх виникнення. 

Окремий вплив пандемiї на показники фiнансової звiтностi розкритий у вiдповiдних примiтках 

до цiєї фiнансової звiтностi на 31.12.2020 та за рiк, що закiнчився цiєю датою. 

 

Банк здiйснює управлiння ризиками, спираючись на принципи безперервностi, передбачливостi i 

хеджування. Методи i системи управлiння ризиками, що використовуються Банком, постiйно 

модифiкуються, вiдображаючи змiни умов ринку та продуктiв. У вiдповiдностi до вимог ст.44 

Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть" у Банку передбачена система управлiння 

ризиками, яка складається з постiйно дiючих комiтетiв: Кредитного Комiтету, Комiтету з 

управлiння кредитним ризиком, Комiтету з управлiння непрацюючими активами, Комiтету з 

управлiння активами та пасивами, Комiтету з управлiння операцiйним ризиком, Комiтету з 

управлiння змiнами, Комiтету з управлiння iнформацiйною безпекою, Комiтету з координацiї 

внутрiшнього контролю та Комiтету з питань управлiння кризою.  

Департамент управлiння ризиками забезпечує ризик-менеджмент Банку. Наглядова Рада Банку 

визначає загальну стратегiю управлiння ризиками, затверджує та здiйснює перегляд Концепцiї 

(Полiтики) управлiння ризиками, встановлює загальний рiвень ризик апетитiв. Правлiння Банку 

приймає участь в управлiннi ризиками в рамках своїх компетенцiй та делегує частину своїх 

функцiй постiйно дiючим профiльним Комiтетам. Управлiння Банком, в тому числi i управлiння 

ризиками, виконується Правлiнням Банку на принципах, затверджених Наглядовою Радою в 

рамках загальної стратегiї i Полiтики управлiння ризиками. Монiторинг i контроль 

здiйснюються Правлiнням Банку та постiйно дiючими комiтетами пiд керiвництвом Наглядової 

Ради, як найвищого спостережного органу Банку.  

Найсуттєвiшими серед фiнансових ризикiв для Банку визначено кредитний ризик, ризик 

лiквiдностi, ринковий ризик та процентний ризик банкiвської книги, серед нефiнансових - 

операцiйний ризик та 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. 

З того часу, як Банк став членом мiжнародної Банкiвської Групи Iнтеза Санпаоло С.п.А., та 

згiдно iз загальною полiтикою групи щодо ризику та найкращою мiжнародною практикою, Банк 

постiйно удосконалює процедури для iдентифiкацiї та оцiнки ризику. Стратегiя управлiння 

ризиками (ризик-менеджменту) базується на принципi дотримання беззбиткової дiяльностi i 

направлена на забезпечення оптимального вiдношення мiж прибутковiстю бiзнес-напрямкiв 

дiяльностi Банку та рiвнем прийнятих Банком ризикiв. Стратегiя ризик-менеджменту має на метi 

забезпечити досягнення наступних цiлей:  

- пiдтримання обiзнаностi про ризик та культуру ризику;  

- досягнення оптимальної рiвноваги мiж ризик-апетитами та бiзнес-стратегiєю;  

- удосконалення процесу прийняття рiшень щодо виникаючих ризикiв та їх пом'якшення;  

- зменшення збиткiв шляхом контролю за спiввiдношенням витрат на управлiння ризиками та 

витрат, якi можуть бути понесенi внаслiдок впливу таких ризикiв;  

- забезпечення функцiонування безперервного та ефективного процесу управлiння ризиками. 

Стратегiя ризик-менеджменту передбачає використання всього спектру iнструментiв зниження 

ризику та використання кожного конкретного iнструменту в залежностi вiд виду ризику. 

 



 

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні 

папери, що виникала протягом звітного періоду 

Дата 

виникнення 

події 

Дата оприлюднення 

Повідомлення 

(Повідомлення про 

інформацію) у 

загальнодоступній 

інформаційній базі 

даних НКЦПФР або 

через особу, яка 

провадить 

діяльність з 

оприлюднення 

регульованої 

інформації від імені 

учасників 

фондового ринку 

Вид інформації 

1 2 3 

21.02.2020 21.02.2020 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

24.02.2020 24.02.2020 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

27.04.2020 27.04.2020 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

25.06.2020 25.06.2020 Інформація про затвердження звіту про винагороду членів 

наглядової ради та/або звіту про винагороду членів виконавчого 

органу 

30.07.2020 30.07.2020 Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди 

на вчинення значних правочинів 

19.10.2020 19.10.2020 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

22.10.2020 22.10.2020 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

09.12.2020 09.12.2020 Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди 

на вчинення значних правочинів 

23.12.2020 23.12.2020 Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди 

на вчинення значних правочинів 

23.12.2020 23.12.2020 Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди 

на вчинення значних правочинів 

 


