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

Кириченко Т.О.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2015 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство комерцiйний банк "ПРАВЕКС-БАНК"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
14360920
4. Місцезнаходження
01021, мiсто Київ, Кловський узвiз, буд. 9/2
5. Міжміський код, телефон та факс
(044) 201-16-61 (044) 201-17-80
6. Електронна поштова адреса
bank@pravex.kiev.ua

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

2. Річна інформація опублікована
у
(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

(дата)

в мережі Інтернет
(адреса сторінки)

(дата)

Зміст
1. Основні відомості про емітента:

X

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

X

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

X

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

X

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

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій
емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

X

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

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

X

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

X

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

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

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

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з

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

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність

X

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

X

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій
підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом
передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

33. Примітки

Рiчна iнформацiя емiтента ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК" (надалi - Банк)
складена вiдповiдно до Положення про розкриття iнформацiї
емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням Нацiональної
комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд "03" грудня 2013 року
№ 2826.
1. Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб - Банк не
приймав участi у створеннi будь-яких юридичних осiб
2. Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря - посада
корпоративного секретаря в Банку вiдсутня
3. Iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями
емiтента - жодна посадова особа Банку не володiє акцiями Банку
4. В роздiлi "Iнформацiя про рейтингове агенство" в строкi "Рiвень

кредитного рейтингу емiтента або цiнних паперiв емiтента" рiвень
кредитного рейтингу читати як CCC / B- Rating Watch / C / 5 / cc /
AAA(ukr) Rating Watch
4. В роздiлi "Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та
кiлькiсть i вартiсть акцiй (розмiру часток, паїв)" код за ЄДРПОУ читати
як 00799960158
5. В роздiлi "Iнформацiя про осiб, що володiють 10 вiдсотками та
бiльше акцiй емiтента" код за ЄДРПОУ читати як 00799960158
6. Iнформацiя про облiгацiї емiтента не заповнена, оскiльки Банк не
випускав зазначенi цiннi папери.
7. Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом не заповнена,
оскiльки Банк не випускав зазначенi цiннi папери.
8. Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду не
складалась, у зв'язку з тим, що Банк не здiйснював викуп власних акцiй
у 2015 роцi.
9. Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв
продукцiї не заповнена, оскiльки емiтент здiйснює банкiвську
дiяльнiсть.
10. Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не заповнена,
оскiльки емiтент здiйснює банкiвську дiяльнiсть.
11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів не
заповнена, оскiльки Банк не здiйснював випуск боргових цiнних
паперiв протягом звiтного перiоду.
12. "Iнформацiя про iпотечнi цiннi папери" не заповнена оскiльки Банк
не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв протягом звiтного
перiоду.
13. Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй не складено у зв'язку з
тим, що Банк не здiйснював випуск iпотечних облiгацiй.
14. Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення
з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим
iпотечним покриттям не заповнена у зв'язку з тим, що Банк не випускав
iпотечних цiнних паперiв.
15. Iнформацiя 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
складена у зв'язку з тим, що Банк не випускав iпотечних цiнних
паперiв.
16. Iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного
покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного
покриття не заповнена у зв'язку з тим, що Банк не випускав iпотечних
цiнних паперiв.
17. Вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за
видами iпотечних активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду
не складена у зв'язку з тим, що Банк не випускав iпотечних цiнних
паперiв.
18. Вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй
прав на iпотечнi активи, якi складають iпотечне покриття за станом на
кiнець звiтного року не заповнена у зв'язку з тим, що Банк не випускав
iпотечних цiнних паперiв.
19. Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати
чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики),

права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу
iпотечного покриття не складена у зв'язку з тим, що Банк не випускав
iпотечних цiнних паперiв.
20. Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв не заповнена у
зв'язку з тим, що Банк не випускав iпотечних цiнних паперiв.
21. Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв не складена у зв'язку з
тим, що Банк не випускав iпотечних цiнних паперiв.
22. 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.
23. В рiчнiй фiнансовiй звiтностi Банку не заповнений "Звiт про рух
грошових коштiв за непрямим методом за 2015 рік", оскiльки Банк
складає "Звiт про рух грошових коштiв за прямим методом за 2015 рік».
24. Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емісії цiльових облiгацiй,
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта
(частини об’єкта) житлового будівництва) не складався, оскiльки Банк
не випускав цiльовi облiгацiї, виконання зобов'язань за якими
забезпечене об'єктами житлового будівництва.

III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
Публiчне акцiонерне товариство комерцiйний банк "ПРАВЕКС-БАНК"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А01 № 646912
3. Дата проведення державної реєстрації
27.10.2004
4. Територія (область)
м. Київ
5. Статутний капітал (грн)
968 370 561.86
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
2043
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
65.12.0 Iнше грошове посередництво

10. Органи управління підприємства
ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК" являється акцiонерним товариством та вiдповiдно до рiшення
НКЦПФР вiд 03.12.2013 № 2826 "Про затвердження Положення про розкриття iнформацiї
емiтентами цiнних паперiв" iнформацiю про органи управлiння емiтента не заповнюють
емiтенти - акцiонернi товариства.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у національній валюті
Головне управлiння Нацiонального банку України по м.Києву i Київськiй областi
2) МФО банку
321024
3) поточний рахунок
32005176801
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у іноземній валюті
Intesa Sanpaolo S.p.A., Iталiя
5) МФО банку
6) поточний рахунок
100100004826
12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності

Номер
ліцензії
(дозволу)

Дата
видачі

Державний
орган, що
видав

Дата
закінчення
дії ліцензії
(дозволу)

1

2

3

4

5

Право на надання банкiвських послуг, визначених
частиною третью статтi 47 Закону України "Про банки i
банкiвську дiяльнiсть"

7

10.10.2011

Лiцензiю видано безстроковово

Опис

Право на здiйснення валютних операцiй згiдно з
Генеральною лiцензiєю на здiйснення валютних
операцiй № 7 вiд 10 жовтня 2011 року та додатком до
Генеральної лiцензiї на здiйснення валютних операцiй
вiд 10.10.2011 № 7
Опис

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть
з торгiвлi цiнними паперами (брокерська дiяльнiсть)

Нацiональний
Необмежена
банк України

7

10.10.2011

Нацiональний
Необмежена
банк України

Лiцензiю видано безстроковово

Нацiональна
комiсiя з
серiя АГ
цiнних
№
07.10.2011
паперiв та
579931
фондового
ринку

07.10.2016

Опис

-

Нацiональна
комiсiя з
серiя АЕ
цiнних
№
08.10.2013
Необмежена
паперiв та
286534
фондового
ринку

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку –
депозитарна дiяльностi депозитарної установи

Строк дiї лiцензiї - безстроково

Опис

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльностi
iз зберiгання активiв iнститутiв спiльного iнвестування

Нацiональна
комiсiя з
серiя АЕ
цiнних
№
08.10.2013
Необмежена
паперiв та
286535
фондового
ринку
Строк дiї лiцензiї - безстроково

Опис

15. Інформація про рейтингове агентство
Найменування
рейтингового
агентства

Ознака рейтингового
агентства
(уповноважене,
міжнародне)

Дата визначення або
поновлення рейтингової
оцінки емітента або цінних
паперів емітента

Рівень кредитного
рейтингу емітента або
цінних паперів емітента

1

2

3

4

Fitch Ratings Ltd

міжнародне рейтингове
агентство

19.06.2015

CCC/B-Rating
Watch/C/5/cc/AAA (ukr)

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

Код за ЄДРПОУ
засновника
та/або учасника

Місцезнаходження

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

IНТЕЗА САНПАОЛО
С.П.А (Intesa Sanpaolo
S.p.A.)

0079996015

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

100

Прізвище, ім"я, по
батькові фізичної особи

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

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

Усього

100

V. Інформація про посадових осіб емітента
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) посада
Голова Спостережної Ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Салваi Ецiо (Mr. SALVAI Ezio)
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
АА 0074386 13.02.2009 Мiнiстерство закордонних справ Iталiї
4) рік народження**
1952
5) освіта**
Повна вища
6) стаж роботи (років)**
43
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Начальник спецiальної координацiйної служби ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК»
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
02.07.2014, 4 роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки Голови Спостережної Ради визначенi Статутом ПАТКБ
"ПРАВЕКС-БАНК" та Положенням про Спостережну Раду ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК".
Часткою у статутному капiталi Банку не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має.
Винагорода виплачується згiдно умов, визначених рiшенням акцiонера ПАТКБ
"ПРАВЕКС-БАНК". Iнформацiя про виплати провiдному управлiнському персоналу
надана у таблицi 38.8 Примiтки 38 «Операцiї з пов’язаними сторонами» до фiнансової
звiтностi Банку за рiк, що завершився 31.12.2015.
Стаж керiвної роботи - 24 роки.
Обiймає посади: Заступник Голови Ради Директорiв Intesa Sanpaolo Romania S.A.
(Румунiя); Голова Наглядової ради VUB Banka (Словаччина); Голова Наглядової Ради CIB
Bank (Угорщина).
Протягом останнiх 5 (п’яти) рокiв своєї дiяльностi пан Ецiо Салваi обiймав наступнi
посади: Президент Правлiння Banka Koper - Копер (Словенiя); Генеральний керуючий i
член Ради Директорiв Intesa Sanpaolo Romania S.A. (Румунiя); Член Ради Директорiв Intesa
Sanpaolo Лiзинг Румунiя IFN S.A. (Румунiя); начальник спецiальної координацiйної
служби ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК» (Україна).
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди
посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Заступник Голови Спостережної Ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Фаллiко Антонiно (Mr.FALLICCO Antonino)
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
YА 0918433 02.11.2010 Мiнiстерство закордонних справ Iталiї

4) рік народження**
1945
5) освіта**
Повна вища
6) стаж роботи (років)**
41
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Голова Ради Директорiв ЗАО "Банк Iнтеза" (Москва, Росiя)
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
23.07.2013, 5 рокiв
9) Опис
Повноваження та обов'язки Заступника Голови Спостережної Ради Банку визначенi
Статутом ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК" та Положенням про Спостережну Раду ПАТКБ
"ПРАВЕКС-БАНК". Винагорода виплачується згiдно умов, визначених рiшенням
акцiонера ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК". Iнформацiя про виплати провiдному
управлiнському персоналу надана у таблицi 38.8 Примiтки 38 «Операцiї з пов’язаними
сторонами» до фiнансової звiтностi Банку за рiк, що завершився 31.12.2015
Часткою у статутному капiталi Банку не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має.
Стаж керiвної роботи - 20 рокiв.
Обiймає посаду Голова Ради Директорiв банку КМВ (Москва, Росiя).
Посади, якi обiймав пан Антонiно Фаллiко (Mr. Antonino FALLICCO) протягом своєї
дiяльностi: асистент професора i професор Факультету Економiки та Фiнансiв в
Унiверситетi у Веронi, консультант Банку Cattolica del Veneto i Банку Ambrosiano Veneto,
квалiфiкований представник Банку Ambrosiano Veneto у Центральному банку Росiї (i
потiм банку Intesa, IntesaBci i Intesa Sanpaolo).
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди
посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Спостережної Ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
К’ярадонна Валтер (Mr.CHIARADONNA Walter)
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
YA 4530796 14.02.2013 Мiнiстерство закордонних справ Iталiї
4) рік народження**
1968
5) освіта**
Повна вища
6) стаж роботи (років)**
23

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Керiвник сектору монiторингу кредитних ризикiв – Пiдроздiл мiжнародних фiлiалiв
банкiв
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
23.07.2013, 5 рокiв
9) Опис
Повноваження та обов'язки члена Спостережної Ради визначенi Статутом ПАТКБ
"ПРАВЕКС-БАНК" та Положенням про Спостережну Раду ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК".
Винагорода виплачується згiдно умов, визначених рiшенням акцiонера ПАТКБ
"ПРАВЕКС-БАНК". Iнформацiя про виплати провiдному управлiнському персоналу
надана у таблицi 38.8 Примiтки 38 «Операцiї з пов’язаними сторонами» до фiнансової
звiтностi Банку за рiк, що завершився 31.12.2015.
Обiймає посаду керiвник сектору монiторингу кредитних ризикiв – Пiдроздiл
мiжнародних фiлiалiв банкiв Intesa Sanpaolo S.p.A. Часткою у статутному капiталi Банку
не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Стаж керiвної роботи – 20 років.
Протягом своєї дiяльностi Валтер К'ярадонна обiймав наступнi посади: Аудитор
закордонних фiлiалiв Sanpaolo IMI S.p.A., керiвник пiдроздiлу аудиту та комплаєнс
(Лондонське вiддiлення), член Комiтету безперервностi бiзнес-дiяльностi Sanpaolo IMI
S.p.A., Керiвник пiдроздiлу аудиту закордонних фiлiалiв Sanpaolo IMI S.p.A., Спецiалiст з
аудиту - дочiрнi компанiї Групи (як закордоннi, так i внутрiшнi) Sanpaolo IMI S.p.A.,
Керiвник пiдроздiлу аудиту - внутрiшнi дочiрнi компанiї Групи Sanpaolo IMI S.p.A. (з
сiчня 2007 р. - Intesa Sanpaolo S.p.A.), Керiвник пiдроздiлу аудиту - закордоннi дочiрнi
компанiї Групи Intesa Sanpaolo S.p.A., Голова Ревiзiйної комiсiї ПАТКБ «ПРАВЕКСБАНК»
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди
посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Спостережної Ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Равазiо Джованнi Баттiста (Mr. RAVASIO Giovanni Battista)
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
12.11.2012 Мiнiстерство закордонних справ Iталiї
4) рік народження**
1939
5) освіта**
Повна вища
6) стаж роботи (років)**
51
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Голова Правлiння Європейського Фонду

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
23.07.2013, 5 рокiв
9) Опис
Повноваження та обов'язки члена Спостережної Ради визначенi Статутом ПАТКБ
"ПРАВЕКС-БАНК" та Положенням про Ревiзiйну комiсiю ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК".
Винагорода виплачується згiдно умов, визначених рiшенням акцiонера ПАТКБ
"ПРАВЕКС-БАНК". Iнформацiя про виплати провiдному управлiнському персоналу
надана у таблицi 38.8 Примiтки 38 «Операцiї з пов’язаними сторонами» до фiнансової
звiтностi Банку за рiк, що завершився 31.12.2015.
Обiймає посаду член Правлiння Європейського Фонду та голова Правлiння
Європейського Фонду.
Часткою у статутному капiталi Банку не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має.
Стаж керiвної роботи - 44 роки.
Посади, якi обiймав пан Джованнi Равазiо протягом своєї дiяльностi: голова пiдроздiлу з
питань економiчної iнтеграцiї в головному Управлiннi з економiчних та фiнансових справ,
економiчний консультант Президента Комiсiї, директор в DG, заступник генерального
директора, генеральний директор рiзних департаментiв з бюджетних питань та полiтичної
iнтервенцiї з структурних проблем, генеральний директор генерального управлiння з
економiчних та фiнансових справ, член Правлiння Європейського Iнвестицiйного Банку,
член Правлiння Європейського Фонду, голова Правлiння Європейського Фонду, Голова
Ради Директорiв Intesa Sanpaolo Romania S.A. (Румунiя).
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди
посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Спостережної Ради Банку
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Джанеттi Флавiо (Mr. DGIANETTI Flavio)
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
YA 4779017 07.05.2013 Мiнiстерство закордонних справ Iталiї
4) рік народження**
1966
5) освіта**
Повна вища
6) стаж роботи (років)**
23
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Керiвник департаменту управлiння акцiями в Кепiтал Лайт Бенк, Iнтеза Санпаоло С.п.А.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
з 26.03.2015 по 23.07.2018
9) Опис

Повноваження та обов'язки члена Спостережної Ради визначенi Статутом ПАТКБ
"ПРАВЕКС-БАНК" та Положенням про Свостережну Раду ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК".
Винагорода виплачується згiдно умов, визначених рiшенням акцiонера ПАТКБ
"ПРАВЕКС-БАНК". Iнформацiя про виплати провiдному управлiнському персоналу
надана у таблицi 38.8 Примiтки 38 «Операцiї з пов’язаними сторонами» до фiнансової
звiтностi Банку за рiк, що завершився 31.12.2015.
Обiймає посаду керiвник сектору монiторингу кредитних ризикiв – Пiдроздiл
мiжнародних фiлiалiв банкiв Intesa Sanpaolo S.p.A. Часткою у статутному капiталi Банку
не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Стаж керiвної роботи – 10 рокiв.
Протягом своєї дiяльностi Флавiо Джанеттi обiймав наступнi посади: керiвник
департаменту управлiння акцiями в Кепiтал Лайт Бенк, Iнтеза Санпаоло С.п.А.; заступник
керiвника стратегiчних операцiй та спецiальних проектiв Iнтеза Санпаоло С.п.А.; член
Правлiння компанiї по страхуванню життя «Фiдерiум Вiта»; член Правлiння компанiї по
страхуванню життя «Сад Поло Вiта».
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди
посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Голова Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кириченко Тарас Олексiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
СО 637772 24.07.2001 Ватутiнський РУГУ МВС України в м.Києвi
4) рік народження**
1975
5) освіта**
Повна вища
6) стаж роботи (років)**
18
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Директор головного управлiння бiзнесу, заступник Голови Правлiння ПАТКБ
"ПРАВЕКС-БАНК"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
13.05.2013, безстроково
9) Опис
Повноваження та обов'язки Голови Правлiння визначенi Статутом та Положенням про
Правлiння ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК".
Обiймає посаду Голови Правлiння ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК".
Винагорода виплачувалась вiдповiдно до умов трудового договору мiж Головою
Правлiння та Банком в особi Голови Спостережної Ради, умови якого затверджуються
Спостережною Радою. Iнформацiя про виплати провiдному управлiнському персоналу

надана у таблицi 38.7 Примiтки 38 «Операцiї з пов’язаними сторонами» до фiнансової
звiтностi Банку за рiк, що завершився 31.12.2015.
Часткою у статутному капiталi ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК" не володiє. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Стаж керiвної роботи - 15 рокiв.
Посади, якi обiймав Кириченко Т.О. протягом своєї дiяльностi: технiк кооперативу
«Шанс», комерцiйний агент малого пiдприємства «Сiнтфор» Печерського району м.
Києва, комерцiйний агент Товариства з обмеженою вiдповiдальнiсть «ОСТ», заступник
директора Благодiйного фонду iм. Григорiя Сковороди, головний бухгалтер ЗАТ «IнтерСен», референт по роботi з клiєнтами представництва фiрми «Росттерс, ЛТД»
(Великобританiя) в Українi, референт з питань маркетингу представництва фiрми
«Росттерс, ЛТД» (Великобританiя) в Українi, голова представництва фiрми «Росттерс,
ЛТД» (Великобританiя) в Українi, радник Голови Правлiння з питань просування
банкiвських продуктiв на територiї Росiйської Федерацiї АКIБ «УКРСИББАНК» (за
сумiсництвом), помiчник Голови Правлiння з роздрiбного бiзнесу АКIБ «УКРСИББАНК»,
заступник Голови Правлiння АКIБ «УКРСИББАНК», директор департаменту роздрiбних
продуктiв ВАТ ВТБ Банк, директор Головного управлiння роздрiбного бiзнесу ПАТКБ
«ПРАВЕКС-БАНК», директор Головного управлiння роздрiбного бiзнесу.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди
посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Заступник Голови Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бабаєв Семен Завлуєвич
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
МЕ 450627 10.06.2004 Ленiнський ВМ ВМВУМВС України у Вiнницькiй областi
4) рік народження**
1981
5) освіта**
Повна вища
6) стаж роботи (років)**
13
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Директор департамента роздрiбного бiзнесу головного управлiння бiзнесу ПАТКБ
"ПРАВЕКС-БАНК"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
26.06.2014, безстроково
9) Опис
Повноваження та обов'язки Заступника Голови Правлiння визначенi Статутом та
Положенням про Правлiння ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК".
Винагорода виплачувалась вiдповiдно до умов трудового договору мiж Головою
Правлiння та Банком в особi Голови Спостережної Ради, умови якого затверджуються

Спостережною Радою. Iнформацiя про виплати провiдному управлiнському персоналу
надана у таблицi 38.7 Примiтки 38 «Операцiї з пов’язаними сторонами» до фiнансової
звiтностi Банку за рiк, що завершився 31.12.2015.
Часткою у статутному капiталi ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК" не володiє. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Обiймає посаду директора департаменту роздрiбного бiзнесу головного управлiння
бiзнесу, заступника Голови Правлiння ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК".
Стаж керiвної роботи - 12 рокiв.
Посади, якi обiймав Бабаєв С.З. протягом своєї дiяльностi: менеджер департаменту
управлiння дiяльнiстю ТОБО АКБ "ПРАВЕКС-БАНК"; директор Повiтрофлоцького
вiддiлення Банку; в.о.начальника вiддiлу по роботi з банкiвськими металами департаменту
по роботi з банкiвськими металами Банку; в.о.директора департаменту по роботi з
банкiвськими металами Банку; директор департаменту по роботi з банкiвськими металами
Банку; директор департамента по роботi з банкiвськими металами i управлiння готiвкою
головного управлiння казначейства та iнвестицiйного банкiнгу Банку; виконуючий
обов’язки директора головного управлiння казначейства та iнвестицiйного банкiнгу
Банку; директор головного управлiння казначейства та iнвестицiйного банкiнгу Банку;
директор департамента роздрiбного бiзнесу головного управлiння бiзнесу Банку.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди
посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кiбець Ольга Юлiївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
--4) рік народження**
1950
5) освіта**
Повна вища
6) стаж роботи (років)**
42
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Головний бухгалтер - директор департаменту бухгалтерського облiку та глобального
погодження головного фiнансового управлiння ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
26.06.2014, безстроково
9) Опис
Повноваження та обов'язки члена Правлiння визначенi Статутом та Положенням про
Правлiння ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК".
Винагорода виплачувалась згiдно з штатним розписом. Iнформацiя про виплати
провiдному управлiнському персоналу надана у таблицi 38.7 Примiтки 38 «Операцiї з

пов’язаними сторонами» до фiнансової звiтностi Банку за рiк, що завершився 31.12.2015.
Часткою у статутному капiталi банку не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Стаж керiвної роботи - 37 рокiв.
Обiймає посаду Головного бухгалтера-директора департаменту бухгалтерського облiку
головного фiнансового управлiння ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК".
Посади, якi обiймала Кiбець О.Ю. протягом своєї дiяльностi: старший оператор 101
вiддiлення 10 вiддiлу вiйськової частини 72175, продавець магазину № 11 Київської
обласної оптово-роздрiбної контори-фiрми «Одяг», робоча БМУ-37, економiст
Української фiлiї Центрального iнституту наукової органiзацiї працi, управлiння i
рацiоналiзацiї Центросоюзу, старший бухгалтер ВО «Укрнафта», головний бухгалтер
«АСУбуд» Головкиївмiськбуд, головний бухгалтер «Київпiдземдорбуд-1», головний
бухгалтер ВК «Фiрма Орiон», начальник вiддiлу органiзацiї облiково-операцiйної роботи,
методологiї та зведеної звiтностi-заступник головного бухгалтера АКБ «ПРАВЕКСБАНК», виконуюча обов'язки головного бухгалтера АКБ "ПРАВЕКС-БАНК", заступник
головного бухгалтера-начальник вiддiлу зведеної звiтностi АКБ "ПРАВЕКС-БАНК",
виконуюча обов'язки головного бухгалтера АКБ "ПРАВЕКС-БАНК", головний бухгалтер
АКБ "ПРАВЕКС-БАНК", головний бухгалтер-директор департаменту бухгалтерського
облiку та глобального погодження головного фiнансового управлiння АКБ "ПРАВЕКСБАНК".
ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК" не отримував згоди на розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди
посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Ткалiч Iгор ОЛександрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
СО 850104 20.11.2001 Подiльський РУ ГУ МВС України в м.Києвi
4) рік народження**
1962
5) освіта**
Повна вища
6) стаж роботи (років)**
30
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Начальник управлiння фiнансового монiторингу ВАТ «Ощадбанк»
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
07.05.2010, безстроково
9) Опис
Повноваження та обов'язки Члена Правлiння визначенi Статутом та Положенням про
Правлiння ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК".

Винагорода виплачувалась згiдно з штатним розписом. Iнформацiя про виплати
провiдному управлiнському персоналу надана у таблицi 38.7 Примiтки 38 «Операцiї з
пов’язаними сторонами» до фiнансової звiтностi Банку за рiк, що завершився 31.12.2015.
Часткою у статутному капiталi ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК" не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Стаж керiвної роботи - 13 рокiв.
Обiймає посаду директора департаменту iз запобiгання легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв,
одержаних злочинним шляхом, i внутрiшньої безпеки ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК".
Посади, якi обiймав Ткалiч I.О. протягом своєї дiяльностi: служба в органах внутрiшнiх
справ та податковiй мiлiцiї Управлiння податкової мiлiцiї ДПА в Київськiй областi,
провiдний спецiалiст АБ «Укргазбанк», головний спецiалiст ВАТ АБ «Укргазбанк»,
начальник вiддiлу безпеки управлiння безпеки ВАТ АБ «Укргазбанк», в.о. начальника
управлiння безпеки ВАТ АБ «Укргазбанк», начальник управлiння безпеки ВАТ АБ
«Укргазбанк», заступник директора Департаменту банкiвської безпеки-начальник
Управлiння фiнансового монiторингу ВАТ АБ «Укргазбанк», начальник Управлiння
фiнансового монiторингу ВАТ АБ «Укргазбанк», начальник управлiння фiнансового
монiторингу ВАТ «Ощадбанк».
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди
посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Голова Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Мауро Олдрiнi (Mr.Mauro OLDRINI)
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
АY 2476411 07.12.2011 Мiнiстерство закордонних справ Iталiї
4) рік народження**
1963
5) освіта**
Повна вища
6) стаж роботи (років)**
29
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Директор аудиту проектiв та дистанцiйного контролю iталiйської роздрiбної мережi
Департаменту аудиту Групи – Iнтеза Санпаоло С.п.А.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
з 08.01.2014 по 30.04.2016
9) Опис
Повноваження та обов'язки Голови Ревiзiйної комiсiї визначенi Статутом ПАТКБ
"ПРАВЕКС-БАНК" та Положенням про Ревiзiйну комiсiю ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК".
Вiдповiдно до Положення про Ревiзiйну комiсiю ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК" винагорода
Головi Ревiзiйної Комiсiї не виплачується.
Часткою у статутному капiталi Банку не володiє.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Обiймає посаду директор аудиту банкiв Центральної та Схiдної Європи, СНД та
Пiвденного Середземноморського регiону Департаменту аудиту Групи – Iнтеза Санпаоло
Спа.
Стаж керiвної роботи – 13 рокiв.
Протягом своєї дiяльностi Мауро Олдрiнi обiймав наступнi посади: вiддiлення
м.Галларате – Карiпло Спа, аудитор Департаменту аудиту - Карiпло Спа (м.Мiлан),
старший аудитор Департаменту аудиту – Банк Iнтеза Спа (м.Мiлан), Директор аудиту
iталiйських дочiрнiх компанiй департаменту аудиту – Iнтеза Санпаоло Спа, директор
аудиту проектiв та дистанцiйного контролю iталiйської роздрiбної мережi Департаменту
аудиту Групи – Iнтеза Санпаоло Спа.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди
посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Заступник Голови Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Гвiдо Джонкада (Mr.Guido GIONCADA)
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
YA 1549973 05.02.2011 Мiнiстерство закордонних справ Iталiї
4) рік народження**
1963
5) освіта**
Повна вища
6) стаж роботи (років)**
23
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Член Ревiзiйної комiсiї ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
з 08.01.2014 по 30.04.2016
9) Опис
Повноваження та обов'язки заступника Голови Ревiзiйної комiсiї визначенi Статутом
ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК" та Положенням про Ревiзiйну комiсiю ПАТКБ "ПРАВЕКСБАНК". Вiдповiдно до Положення про Ревiзiйну комiсiю ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК"
винагорода члену Ревiзiйної Комiсiї не виплачується.
Часткою у статутному капiталi Банку не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Обiймає посаду в Депаратментi контролю за мiжнародними банками Iнтеза Санпаоло.
Стаж керiвної роботи – 23 роки.
Протягом своєї дiяльностi Гвiдо Джонкада обiймав наступнi посади: призначений на
посаду до Департаменту звiтностi IMI S.p.A., вiдповiдальний за змiну системи
консолiдацiї SANPAOLO IMI S.p.A.,Старший менеджер, вiдповiдальний за процеси
консолiдацiї у всiх дочiрнiх компанiях Групи - Член групи з впровадження МСФЗ

SANPAOLO IMI S.p.A., Координатор пiдготовки першої звiтностi за МСФЗ та iнших
звiтiв за МСФЗ для Групи SANPAOLO IMI S.p.A., член групи з унiфiкацiї системи
консолiдацiї двох Груп, Вiдповiдальний за iнтеграцiю Banca CR Firenze та впровадження
нових правил INTESA SANPAOLO S.p.A., Начальник вiддiлу надзвичайної роботи
департаменту бухгалтерського облiку та оподаткування, вiдповiдальний за координування
пiдготовки квартальної звiтностi з розкриття iнформацiї ризик менеджменту INTESA
SANPAOLO S.p.A., Член Ревiзiйної комiсiї Хорватського субхолдiнга PBZ. Privredna
banka Zagreb d.d.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди
посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Дамiано Аккаттолi (Mr.Damiano ACCATTOLI)
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
YA 0798246 05.07.2010 Мiнiстерство закордонних справ Iталiї
4) рік народження**
1967
5) освіта**
Мiнiстерство закордонних справ Iталiї
6) стаж роботи (років)**
21
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Департамент якостi кредитiв головного управлiння роздрiбного бiзнесу Iнтези Санпаоло
С.п.А
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
з 08.01.2014 по 30.04.2016
9) Опис
Повноваження та обов'язки члена Ревiзiйної комiсiї визначенi Статутом ПАТКБ
"ПРАВЕКС-БАНК" та Положенням про Ревiзiйну комiсiю ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК".
Вiдповiдно до Положення про Ревiзiйну комiсiю ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК" винагорода
члену Ревiзiйної Комiсiї не виплачується.
Часткою у статутному капiталi Банку не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Обiймає посаду в департаментi якостi кредитiв головного управлiння роздрiбного бiзнесу
Iнтези Санпаоло С.п.А
Стаж керiвної роботи – 21 рiк
Протягом своєї дiяльностi Дамiано Аккаттолi обiймав наступнi посади: соцiальний
працiвник (Iталiя, Пiвнiчна Iрландiя); Вiце-Президент Коопертивного товариства
«Есерсi»; департамент планування i контролю департаменту бухгалтерського облiку
компанiї «Мiсто Турин»; департамент управлiння акцiями Sanpaolo IMI Group;
департамент взаємодiї з iнвесторами Sanpaolo IMI Group.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди
посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Альберто Валлоккiа (Mr.Alberto VALLOCHIA)
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
АA 1858348 27.09.2007 Мiнiстерство закордонних справ Iталiї
4) рік народження**
1960
5) освіта**
Повна вища
6) стаж роботи (років)**
32
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Керiвник з корпоративних справ деяких зарубiжних компанiй i банкiв, що належать до
Intesa Sanpaolo Group, Департаментi корпоративних справ та володiння акцiями INTESA
SANPAOLO S.p.А.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
з 08.01.2014 по 30.04.2016
9) Опис
Повноваження та обов'язки члена Ревiзiйної комiсiї визначенi Статутом ПАТКБ
"ПРАВЕКС-БАНК" та Положенням про Ревiзiйну комiсiю ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК".
Вiдповiдно до Положення про Ревiзiйну комiсiю ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК" винагорода
члену Ревiзiйної Комiсiї не виплачується.
Часткою у статутному капiталi Банку не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Обiймає посаду керiвника департаменту з корпоративних справ та володiння акцiями
зарубiжних компанiй i банкiв, що належать до Iнтеза Санпаоло.
Стаж керiвної роботи – 18 рокiв.
Протягом своєї дiяльностi Альберто Валлоккiа обiймав наступнi посади в Iнтезi Санпаоло
С.п.А: помiчника керiвника по взаємодiї з клiєнтами управлiнського та правового
департаменту Туринського вiддiлення; помiчник регiонального менеджера з питань країн
Захiдної Європи та Iзраїлю; помiчник менеджера з питань країн Схiдної Європи i
Туреччини; регiональний менеджер з питань країн Далекого Сходу; заступник голови з
питань країн Африка - Азiя Групи; вiдповiдальний за країни Пiвденно-Схiдної Азiї та
Iндiї; заступник голови з питань країн MENA; регiональний менеджер з питань країн
Саудiвської Аравiї, Iрану та Iндiї; вiдповiдальний за Координацiйний вiддiл IMF Iнтези
Санпаоло С.п.А; керiвник департаменту з корпоративних справ та володiння акцiями
зарубiжних компанiй i банкiв, що належать до Iнтеза Санпаоло.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди
посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Д’Агостiно Франческо Лука (Mr. D’AGOSTINO Francesco Luca)
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
АY 2075477 Мiнiстерство закордонних справ Iталiї
4) рік народження**
1977
5) освіта**
Повна вища
6) стаж роботи (років)**
15
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Керiвник офiсу бiзнес-активiв в Кепiтал Лайт Бенк, Iнтеза Санпаоло С.п.А.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
з 08.01.2014 по 30.04.2016
9) Опис
Повноваження та обов'язки члена Ревiзiйної комiсiї визначенi Статутом ПАТКБ
"ПРАВЕКС-БАНК" та Положенням про Ревiзiйну комiсiю ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК".
Вiдповiдно до Положення про Ревiзiйну комiсiю ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК" винагорода
члену Ревiзiйної Комiсiї не виплачується.
Часткою у статутному капiталi Банку не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Обiймає посаду керiвника департаменту з корпоративних справ та володiння акцiями
зарубiжних компанiй i банкiв, що належать до Iнтеза Санпаоло.
Стаж керiвної роботи – 1рік.
Протягом своєї дiяльностi Д’Агостiно Франческо Лука обiймав наступнi посади в Iнтезi
Санпаоло С.п.А: аудитор в компанiї "Deloitte & Touche"; аналiтик в компанiї "Studi &
Investimenti Mobiliari"; аналiтик в компанiї "Arietti"; Департамент володiння акцiями в
Iнтеза Санпаоло IМI; спецiалiст зi стратегiчних операцiй i спецiальних проектiв в
головному виконавчому управлiннi Iнтеза Санпаоло С.п.А.; керiвник офiсу бiзнес-активiв
в Кепiтал Лайт Бенк, Iнтеза Санпаоло С.п.А.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди
посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій
емітента
Наймену Ідентифіка
Дата
Місцезнаход
вання
ційний код
внесенн
ження
юридичн за ЄДРПОУ
я до

Кількість
акцій
(штук)

Від
загал
ьної

Кількість за видами акцій
прості

пр привілей приві

ої особи

реєстру

10121 Iталiя
IНТЕЗА
(Italy) САНПАО
Турiн
ЛО С.п.А.
(Torino)
00799960158
(INTESA
Пьяцца СанSANPAO
Карло, 156
LO S.p.A.)
(Piazza San
Carlo, 156)

Прізвище
Серія, номер, дата видачі
, ім'я, по
паспорта, найменування
батькові
органу, який видав
фізичної
паспорт**
особи*

27.06.
2008

Дата
внесенн
я до
реєстру

кільк
ості
акцій
(у
відсот
ках)

іменні

ост
і
на
пр
ед'
яв
ни
ка

овані
іменні

лейо
вані
на
пред'
явни
ка

1669604417

100

1668104417

0

1500000

0

Кількість
акцій
(штук)

Від
загал
ьної
кільк
ості
акцій
(у
відсот
ках)

Усього 1669604417

100

Кількість за видами акцій

прості
іменні

пр
ост
приві
і
лейо
на привілей вані
пр
овані
на
ед'
іменні пред'
яв
явни
ни
ка
ка

1668104417

0

1500000

0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.

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

Опис

чергові

позачергові

X
04.03.2015
100
Проведення чергових Загальних зборiв iнiцiював Акцiонер (Iнтеза Санпаоло С.п.А.), що
володiє 100% акцiй Банку
Питання порядку денного:
1) Затвердження рiчної фiнансової звiтностi ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК» за 2014 рiк
(включаючи розгляд звiтiв Спостережної Ради, Правлiння та Ревiзiйної комiсiї ПАТКБ
«ПРАВЕКС-БАНК», затвердження звiту зовнiшнього аудитора та визначення порядку
розподiлу прибутку чи покриття збиткiв).
Прийнято Рiшення Акцiонера № 1/2015:
1) Затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК» за 2014 рiк
(включаючи розгляд звiтiв Спостережної Ради, Правлiння та Ревiзiйної комiсiї ПАТКБ
«ПРАВЕКС-БАНК», затвердження звiту зовнiшнього аудитора та визначення порядку
розподiлу прибутку чи покриття збиткiв):
1.1. Затвердити Звiт Ревiзiйної комiсiї Банку за 2014 рiк.
1.2. Затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть Банку за 2014 рiк, складену вiдповiдно до МСФЗ,
у такому складi:
1.2.1. Звiт про фiнансовий стан станом на 31.12.2014р.,

1.2.2. Звiт про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд за 2014 рiк,
1.2.3. Звiт про змiни у власному капiталi за 2014 рiк,
1.2.4. Звiт про рух грошових коштiв за прямим методом за 2014 рiк,
1.2.5. Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi станом на 31.12.2014 р.
1.3. Затвердити Аудиторський звiт про результати аудиторської перевiрки достовiрностi
фiнансової звiтностi Банку за 2014 рiк, наданий аудиторською компанiєю ПрАТ «КМПГ
Аудит».
1.4. Затвердити фiнансовий результат Банку за 2014 рiк, який вже був затверджений
Спостережною Радою Банку:
- за даними звiтностi за Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi (МСФЗ) - збиток
911 599 176,82 гривень (дев’ятсот одинадцять мiльйонiв п’ятсот дев’яносто дев’ять тисяч
сто сiмдесят шiсть гривень 82 копiйки);
- за даними бухгалтерського облiку – збиток 293 657 354,21 гривень (двiстi дев’яносто три
мiльйони шiстсот п’ятдесят сiм тисяч триста п’ятдесят чотири гривнi 21 копiйка).
1.5. Направити збиток 2014 року у сумi 293 657 354,21 гривень (двiстi дев’яносто три
мiльйони шiстсот п'ятдесят сiм тисяч триста п’ятдесят чотири гривнi 21 копiйка) до
Непокритих збиткiв минулих рокiв.

Вид загальних
зборів*

чергові

X

Дата
проведення

26.03.2015

Кворум
зборів**

Опис

Вид
загальних
зборів*
Дата
проведення

позачергові

100
Проведення Загальних зборiв iнiцiював Акцiонер (Iнтеза Санпаоло С.п.А.), що володiє
100% акцiй Банку.
Питання порядку денного:
1. Затвердження нової редакцiй Статуту Банку,
2. Призначення нового члена Спостережної Ради Банку,
3. Змiни у складi Ревiзiйної комiсiї Банку.
Прийнято Рiшення Акцiонера № 2/2015:
1. У зв’язку iз збiльшенням Статутного капiталу Банку, а також для приведення Статуту
Банку у вiдповiднiсть до чинного законодавства України:
1.1.Затвердити нову редакцiю Статуту Банку,
1.2. Уповноважити Голову Правлiння Банку пiдписати нову редакцiю Статуту Банку та
вчинити всi необхiднi дiї для державної реєстрацiї нової редакцiї Статуту Банку, в порядку
передбаченому чинним законодавством України.
2. Вiдповiдно до рiшення Акцiонера, на пiдставi Статуту Банку та Положення про
Спостережну Раду Банку, призначити пана Джанеттi Флавiо членом Спостережної Ради
Банку, починаючи з дати прийняття Рiшення.
Строк повноважень члена Спостережної Ради пана Джанеттi Флавiо спливає в ту саму
дату, як i в iнших членiв Спостережної Ради Банку, а саме «23» липня 2018 року.
3. На пiдставi Статуту Банку, Положення про Ревiзiйну комiсiю Банку, прийняти рiшення
про дострокове припинення повноважень пана Маннонi Лiвiо як члена Ревiзiйної комiсiї
Банку, починаючи з дати прийняття Рiшення.
Призначити пана Д’Агостiно Франческо Лука членом Ревiзiйної комiсiї Банку, починаючи
з дати прийняття Рiшення.
Строк повноважень пана Д’Агостiно Франческо Лука як члена Ревiзiйної комiсiї Банку
спливає в ту саму дату, як i в iнших членiв Ревiзiйної комiсiї Банку, а саме «30» квiтня 2016
року.
Уповноважити Голову Правлiння Банку на пiдписання цивiльно-правового договору з
паном Д’Агостiно Франческо Лука, призначеним членом Ревiзiйної комiсiї Банку.
чергові

позачергові
X
16.07.2015

Кворум
зборів**

Опис

Вид
загальних
зборів*
Дата
проведення
Кворум
зборів**
Опис

100
Проведення позачергових загальних зборiв iнiцiював Акцiонер (Iнтеза Санпаоло С.п.А.), що
володiє 100% акцiй Банку.
Питання порядку денного:
1. Збiльшення розмiру Статутного капiталу Банку шляхом приватного розмiщення
додаткових простих iменних акцiй iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових
внескiв.
2. Приватне розмiщення акцiй (iз зазначенням перелiку осiб, якi є учасниками розмiщення).
3. Визначення уповноваженого органу Банку, якому надаються повноваження щодо:
- внесення змiн до Проспекту емiсiї акцiй;
- прийняття рiшення про дострокове закiнчення укладення договорiв з першими власниками
у процесi приватного розмiщення акцiй (у разi якщо на запланований обсяг акцiй укладено
договори з першими власниками та акцiї повнiстю оплачено);
- затвердження результатiв укладення договорiв з першими власниками у процесi
приватного розмiщення акцiй;
- затвердження результатiв приватного розмiщення акцiй;
- затвердження звiту про результати приватного розмiщення акцiй;
- повернення внескiв, внесених в оплату за акцiї, у разi незатвердження у встановленi
законодавством строки результатiв укладення договорiв з першими власниками у процесi
приватного розмiщення акцiй органом Банку, уповноваженим приймати таке рiшення, або у
разi прийняття рiшення про вiдмову вiд розмiщення акцiй.
4. Визначення уповноваженої особи Банку, якiй надаються повноваження щодо:
- проведення дiй щодо забезпечення укладення договорiв з першими власниками у процесi
приватного розмiщення акцiй.
Прийнято Рiшення Акцiонера № 3/2015:
1. Збiльшити Статутний капiтал Банку шляхом збiльшення кiлькостi простих iменних акцiй
iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових грошових внескiв на 29 000 000
(двадцять дев’ять мiльйонiв гривень) до розмiру 983 970 000, 00 гривень (дев’ятсот
вiсiмдесят три мiльйони дев’ятсот сiмдесят тисяч гривень 00 копiйок ).
2. Затвердити рiшення про приватне розмiщення акцiй.
3. Визначити Правлiння Банку уповноваженим органом Банку, якому надаються
повноваження щодо:
- внесення змiн до Проспекту емiсiї акцiй;
- прийняття рiшення про дострокове закiнчення укладення договорiв з першими власниками
у процесi приватного розмiщення акцiй (у разi якщо на запланований обсяг акцiй укладено
договори з першими власниками та акцiї повнiстю оплачено);
- затвердження результатiв укладення договорiв з першими власниками у процесi
приватного розмiщення акцiй;
- затвердження результатiв приватного розмiщення акцiй;
- затвердження звiту про результати приватного розмiщення акцiй;
- повернення внескiв, внесених в оплату за акцiї, у разi незатвердження Правлiнням Банку у
встановленi законодавством строки результатiв укладення договорiв з першими власниками
у процесi приватного розмiщення акцiй, результатiв розмiщення акцiй або у разi прийняття
рiшення про вiдмову вiд розмiщення акцiй єдиним акцiонером Банку.
4. Визначити уповноважену особу Банку, а саме Кириченка Тараса Олексiйовича - Голову
Правлiння, якому надаються повноваження щодо проведення дiй щодо забезпечення
укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй.
чергові

позачергові
X
16.11.2015
100

Проведення позачергових загальних зборiв iнiцiював Акцiонер (Iнтеза Санпаоло С.п.А.), що
володiє 100% акцiй Банку
Питання порядку денного:

1. Затвердження Змiн до Статуту Банку.
2. Затвердження нової редакцiї Положення про Спостережну Раду Банку.
3. Затвердження нової редакцiї Положення про Правлiння Банку.
Прийнято Рiшення № 4/2015:
1. Затвердити Змiн до Статуту Банку.
1.1. У зв’язку iз збiльшенням Статутного капiталу Банку, пункт 5.1. Статуту ПАТКБ
«ПРАВЕКС-БАНК» викласти в наступнiй редакцiї:
«5.1. Статутний капiтал Банку становить 968 370 561, 86 гривень (дев’ятсот шiстдесят вiсiм
мiльйонiв триста сiмдесят тисяч п’ятсот шiстдесят одна гривня 86 копiйок). Статутний
капiтал Банку подiлений на 1 668 104 417 (один мiльярд шiстсот шiстдесят вiсiм мiльйонiв
сто чотири тисячi чотириста сiмнадцять) штук простих iменних акцiй та 1 500 000 (один
мiльйон п`ятсот тисяч) штук iменних привiлейованих акцiй номiнальною вартiстю 58
(п’ятдесят вiсiм) копiйок кожна акцiя.»
1.2. Уповноважити Голову Правлiння Банку пiдписати Змiни, що є невiд’ємною частиною
Статуту Банку та вчинити всi необхiднi дiї для державної реєстрацiї Змiн, що є невiд’ємною
частиною Статуту Банку, в порядку передбаченому чинним законодавством України.
2. Вiдповiдно до рiшення Акцiонера, згiдно Закону України «Про банки та банкiвську
дiяльнiсть», Закону України «Про акцiонернi товариства» та Статуту Банку затвердити нову
редакцiю Положення про Спостережну Раду Банку.
3. Вiдповiдно до рiшення Акцiонера, згiдно Закону України «Про банки та банкiвську
дiяльнiсть», Закону України «Про акцiонернi товариства» та Статуту Банку затвердити нову
редакцiю Положення про Правлiння Банку.

9. Інформація про дивіденди
За результатами звітнього періоду

За результатами періоду, що передував
звітньому

за простими
акціями

за привілейованими
акціями

за простими
акціями

за привілейованими
акціями

Сума нарахованих
дивідендів, грн.

0

0

0

156600.00

Нарахування
дивідендів на одну
акцію, грн.

0

0

0

0.104

Сума виплачених
дивідендів, грн.

0

0

0

-156600.00

Дата складання
переліку осіб, які
мають право на
отримання
дивідендів

-

-

-

26.03.2014

Дата виплати
дивідендів

-

-

-

27.03.2014

Опис

В строкі «Сума виплачених дивідендів, грн.» (за привілейованими акціями)
приведені дані «Збільшення резервного фонду за рахунок дивідендів» у
відповідності до протоколу рішення № 2/2014 акціонера ПАТКБ «ПРАВЕКСБАНК» від 26.03.2014

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи
або прізвище, ім'я та по батькові
фізічної особи

Європейський страховий альянс

Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

19411125

Місцезнаходження

04050 Україна - м. Київ вул. Глибочицька, буд 33-37

Номер ліцензії або іншого документа на АВ 584812, АВ 584334
цей вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг
України

Дата видачі ліцензії або іншого
документа

10.05.2011

Міжміський код та телефон

(044) 254-63-00

Факс

(044) 254-63-50

Вид діяльності

Страхова дiяльнiсть

Опис

-

Повне найменування юридичної особи
або прізвище, ім'я та по батькові
фізічної особи

Страхова Компанiя «Провiдна»

Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

23510137

Місцезнаходження

03049 Україна - м. Київ просп.Повiтрофлотський, буд. 25

Номер ліцензії або іншого документа на АВ № 520904
цей вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг
України

Дата видачі ліцензії або іншого
документа

16.02.2010

Міжміський код та телефон

(044) 492-18-18

Факс

(044) 492-18-18

Вид діяльності

Страхова дiяльнiсть

Опис

-

Повне найменування юридичної особи
або прізвище, ім'я та по батькові
фізічної особи

Страхова компанiя «УНIКА»

Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

20033533

Місцезнаходження

01032 Україна - м. Київ вул. Саксаганського, буд. 70-А

Номер ліцензії або іншого документа на АЕ № 293975
цей вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг
України

Дата видачі ліцензії або іншого
документа

07.08.2014

Міжміський код та телефон

(044) 225 60 00

Факс

(044) 225 60 02

Вид діяльності

Страхова дiяльнiсть

Опис

Також ПрАТ «Страхова компанiя «УНIКА» має наступнi
лiцензiї: АЕ № 293995, АЕ № 293994, АЕ № 293992

Повне найменування юридичної особи
або прізвище, ім'я та по батькові
фізічної особи

Страхова компанiя "Українська страхова група"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30859524

Місцезнаходження

03038 Україна - м. Київ вул. I.Федорова, буд. 32-а

Номер ліцензії або іншого документа на № 500315-медстрахув
цей вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг
України

Дата видачі ліцензії або іншого
документа

13.01.2010

Міжміський код та телефон

(044) 206 65 45

Факс

(044) 206 65 57

Вид діяльності

Страхова дiяльнiсть

Опис

-

Повне найменування юридичної особи
або прізвище, ім'я та по батькові
фізічної особи

Fitch Ratings Ltd

Організаційно-правова форма

Іноземне підприємство

Код за ЄДРПОУ

1316230

Місцезнаходження

- Великобританiя - Лондон E14 5GN 30 North Colonnade, Canary
Wharf

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

Дiяльнiсть не лiцензується, компанiя має статус офiцiйної
статичтичної рейтингової органiзацiї (статутс NRSRO) в рамках
нормативної Комiсiї по цiнним паперам С

Дата видачі ліцензії або іншого
документа

16.07.2007

Міжміський код та телефон

+44 20 3530 1000

Факс

+44 20 3530 1500

Вид діяльності

Рейтингове агенство - присвоєння i пiдтримка кредитних
рейтингi

Опис

Fitch Ratings - мiжнародке рейтингове агенство, нацiлене на
надання незалежних i орiєнтованих на перспективу рейтингiв,
оцiнок кредитоздатностi, аналiтичних дослiджень та даних

Повне найменування юридичної особи
або прізвище, ім'я та по батькові
фізічної особи

Фондова бiржа "Перспектива"

Організаційно-правова форма

Фондова біржа

Код за ЄДРПОУ

33718227

Місцезнаходження

01004 Україна - м. Київ вул. Льва Толстого, буд. 9 А

Номер ліцензії або іншого документа на АE № 294782
цей вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого
документа

10.04.2015

Міжміський код та телефон

(044) 537-62-12

Факс

(056) 373 95 94

Вид діяльності

Дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку

Опис

-

Повне найменування юридичної особи
або прізвище, ім'я та по батькові
фізічної особи

Фондова бiржа "ПФТС"

Організаційно-правова форма

Фондова біржа

Код за ЄДРПОУ

21672206

Місцезнаходження

01004 Україна - м. Київ вул. Шовковична, буд. 42-44

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

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондов

Дата видачі ліцензії або іншого
документа

11.06.2012

Міжміський код та телефон

(044) 277 50 00

Факс

(044) 277 50 01

Вид діяльності

Дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку

Опис

-

Повне найменування юридичної особи
або прізвище, ім'я та по батькові
фізічної особи

Розрахунковий центр з обслуговування договорiв на фiнансових
ринках

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

35917889

Місцезнаходження

04107 Україна - м. Київ вул.Тропiнiна, буд. 7 г

Номер ліцензії або іншого документа на № 271/ АЕ № 263463
цей вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Нацiональний банк України / Нацiональна комiсiя з цiнних
паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого
документа

06.09.2013

Міжміський код та телефон

(044) 585 42 42

Факс

(044) 481 00 99

Вид діяльності

Надання банкiвських послуг, визначених частиною третьою

статтi 47 закону України «Про банки i банкiвську дiяльнiсть» /
професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку – клiрингова
дiяльнiсть
Опис

-

Повне найменування юридичної особи
або прізвище, ім'я та по батькові
фізічної особи

Нацiональний депозитарiй України

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

04071 Україна - м. Київ вул. Нижнiй Вал, буд. 17/8

Номер ліцензії або іншого документа на АЕ № 271447
цей вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого
документа

03.03.2015

Міжміський код та телефон

(044) 591-04-00, 591-04-40

Факс

(044) 482-52-14

Вид діяльності

Формування та функцiонування системи депозитарного облiку
цiнних паперiв.

Опис

Вид дiяльностi: здiйснює депозитарний облiк всiх емiсiйних
цiнних паперiв, крiм тих, облiк яких веде Нацiональний банк
України вiдповiдно до компетенцiї, визначеної Законом України
«Про депозитарну систему України".
Нацiональний депозитарiй України має свiдоцтво про
включення до державного реєстру фiнансових установ, якi
надають фiнансовi послуги на ринку цiнних паперiв № 1340 вiд
08.05.2008.

Повне найменування юридичної особи
або прізвище, ім'я та по батькові
фізічної особи

КПМГ Аудит

Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

31032100

Місцезнаходження

01010 Україна - м. Київ вул. Московська, буд. 32/2

Номер ліцензії або іншого документа на Свiдоцтво № 2397
цей вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого
документа
Міжміський код та телефон

(044) 490 55 07

Факс

(044) 490 55 08

Вид діяльності

Аудиторськi послуги

Опис

-

Повне найменування юридичної особи
або прізвище, ім'я та по батькові
фізічної особи

Аудиторська фiрма "ПКФ Аудит-фiнанси"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

34619277

Місцезнаходження

01054 Україна - м. Київ вул. Гончара, буд. 41, поверх 3

Номер ліцензії або іншого документа на Свiдоцтво № 3886
цей вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого
документа

26.10.2010

Міжміський код та телефон

(044) 223-02-50

Факс

(044) 501-25-31

Вид діяльності

Аудиторськi послуги

Опис

-

Повне найменування юридичної особи
або прізвище, ім'я та по батькові
фізічної особи

Юридична фiрма "Василь Кiсiль i Партнери"

Організаційно-правова форма

Інші організаційно-правові форми

Код за ЄДРПОУ

26296883

Місцезнаходження

01030 Україна - м. Київ вул.Б.Хмельницького, буд. 17/52А

Номер ліцензії або іншого документа на 1 068 120 0000 00900
цей вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Головна районна у м.Києвi державна адмiнiстрацiя

Дата видачі ліцензії або іншого
документа

17.01.2003

Міжміський код та телефон

(044) 581 7777

Факс

(044) 581 7770

Вид діяльності

Консультативно-юридичнi послуги

Опис

Представництво iнтересiв Клiєнта як цивiльного позвача (в тому
числi як потерпiлого) у кримiнальнiй справi в судi першої
iнстанцiї

Повне найменування юридичної особи
або прізвище, ім'я та по батькові
фізічної особи

Професiйна асоцiацiя реєстраторiв i депозитарiїв

Організаційно-правова форма

Інші об'єднання юридичних осіб

Код за ЄДРПОУ

24382704

Місцезнаходження

01133 Україна - м. Київ вул. Кутузова, буд. 18/7, кiмн.205, 206

Номер ліцензії або іншого документа на Свiдоцтво № 13
цей вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого
документа

19.04.2012

Міжміський код та телефон

(044) 286-94-20

Факс

(044) 3286-74-64

Вид діяльності

Дiяльнiсть саморегулiвної органiзацiї професiйних учасникiв
фондового ринку

Опис

Професiйна асоцiацiя реєстраторiв i депозитарiїв має також
наступнi свiдоцтва: Свiдоцтво №14 вiд 13.01.2015 року,
Свiдоцтво № 15 вiд 28.02.2013 року, Свiдоцтво № 16 вiд
28.02.2013 року

Повне найменування юридичної особи
або прізвище, ім'я та по батькові
фізічної особи

Вердикт Консалтинг

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

39311445

Місцезнаходження

04073 Україна - м. Київ вул. Скляренко, буд. 5, офiс 210

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

-

Дата видачі ліцензії або іншого
документа
Міжміський код та телефон

(044)581-11-50

Факс

(044)581-11-50

Вид діяльності

Дiяльнiсть агентств зi стягування платежiв i бюро кредитних
iсторiй

Опис

Вид дiяльностi не пiдлягає лiцензуванню

Повне найменування юридичної особи
або прізвище, ім'я та по батькові
фізічної особи

УкрБорг

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

34482256

Місцезнаходження

04123 Україна - м. Київ вул. Вiкентiя Хвойки, буд. 15/15

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

-

Дата видачі ліцензії або іншого
документа
Міжміський код та телефон

(044)377-77-20

Факс

(044)377-77-25

Вид діяльності

Дiяльнiсть агентств зi стягування платежiв i бюро кредитних
iсторiй

Опис

Вид дiяльностi не пiдлягає лiцензуванню

Повне найменування юридичної особи
або прізвище, ім'я та по батькові
фізічної особи

Українська боргова компанiя

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

37535394

Місцезнаходження

04050 Україна - м. Київ вул. Мельникова, буд. 12

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

-

Дата видачі ліцензії або іншого
документа
Міжміський код та телефон

(044) 369-33-47

Факс

(044) 369-33-47

Вид діяльності

Дiяльнiсть агентств зi стягування платежiв i бюро кредитних
iсторiй

Опис

Вид дiяльностi не пiдлягає лiцензуванню

Повне найменування юридичної особи
або прізвище, ім'я та по батькові
фізічної особи

Кредитекспрес Юкрейн Ел.Ел.Сi.

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

34981644

Місцезнаходження

01112 Україна - м. Київ вул. Олени Телiги, буд. 6

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

-

Дата видачі ліцензії або іншого
документа
Міжміський код та телефон

(044)492-05-75

Факс

(044)492-05-75

Вид діяльності

Дiяльнiсть агентств зi стягування платежiв i бюро кредитних
iсторiй

Опис

Вид дiяльностi не пiдлягає лiцензуванню

Повне найменування юридичної особи
або прізвище, ім'я та по батькові
фізічної особи

Боргова агенцiя «Пристав»

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

37079700

Місцезнаходження

- Україна - м. Київ пров. Охтирський, буд. 7

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що видав

-

ліцензію або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого
документа
Міжміський код та телефон

(044)391-30-98

Факс

(044)391-35-11

Вид діяльності

Дiяльнiсть агентств зi стягування платежiв i бюро кредитних
iсторiй

Опис

Вид дiяльностi не пiдлягає лiцензуванню

Повне найменування юридичної особи
або прізвище, ім'я та по батькові
фізічної особи

Прiмоколект. Центр грошових вимог

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

36992270

Місцезнаходження

79015 Україна - м. Львiв вул. Смаль-Стоцького, буд. 1, корп. 28

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

-

Дата видачі ліцензії або іншого
документа
Міжміський код та телефон

(044)351-18-78

Факс

(044)351-18-78

Вид діяльності

Дiяльнiсть агентств зi стягування платежiв i бюро кредитних
iсторiй

Опис

Вид дiяльностi не пiдлягає лiцензуванню

Повне найменування юридичної особи
або прізвище, ім'я та по батькові
фізічної особи

Прiмоколект. Центр грошових вимог

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

36992270

Місцезнаходження

79015 Україна - м. Львiв вул. Смаль-Стоцького, буд. 1, корп. 28

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

-

Дата видачі ліцензії або іншого
документа
Міжміський код та телефон

(044)351-18-78

Факс

(044)351-18-78

Вид діяльності

Дiяльнiсть агентств зi стягування платежiв i бюро кредитних
iсторiй

Опис

Вид дiяльностi не пiдлягає лiцензуванню

Повне найменування юридичної особи
або прізвище, ім'я та по батькові
фізічної особи

Лекснавiгатор

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

32957269

Місцезнаходження

01033 Україна - м. Київ вул.Жилянська, буд. 37/97

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

-

Дата видачі ліцензії або іншого
документа
Міжміський код та телефон

(044)587-50-10

Факс

(044)289-50-01

Вид діяльності

Юридичнi послуги

Опис

Вид дiяльностi не пiдлягає лiцензуванню

Повне найменування юридичної особи
або прізвище, ім'я та по батькові
фізічної особи

СК Груп

Організаційно-правова форма

Інші об'єднання юридичних осіб

Код за ЄДРПОУ

36520125

Місцезнаходження

01042 Україна - м. Київ вул. Щекавицька, буд. 30/39 оф. 316

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

-

Дата видачі ліцензії або іншого
документа
Міжміський код та телефон

(044)594-53-00

Факс

(044)594-53-00

Вид діяльності

Дiяльнiсть у сферi права

Опис

Вид дiяльностi не пiдлягає лiцензуванню

Повне найменування юридичної особи
або прізвище, ім'я та по батькові
фізічної особи

С.Т. Партнерс

Організаційно-правова форма

Інші об'єднання юридичних осіб

Код за ЄДРПОУ

37026731

Місцезнаходження

01033 Україна - м. Київ вул. Володимирська, буд. 61/11 оф.40

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

-

документа
Міжміський код та телефон

(044) 289 98 50

Факс

(044) 234 40 97

Вид діяльності

Дiяльнiсть у сферi права

Опис

Вид дiяльностi не пiдлягає лiцензуванню

Повне найменування юридичної особи
або прізвище, ім'я та по батькові
фізічної особи

Астерс

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

38779216

Місцезнаходження

04071 Україна - м. Київ вул.Костянтинiвська, буд.2-а

Номер ліцензії або іншого документа на 01 071 102 0000 0310
цей вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Вiддiл державної реєстрацiї юридичних осiб та фiзичних осiб пiдприємцiв Подiльського району реєстрацiйної служби
Головного територiального управлiння юстицiї у мiстi Києвi

Дата видачі ліцензії або іншого
документа

01.08.2013

Міжміський код та телефон

(044) 230 60 00

Факс

(044) 230 60 01

Вид діяльності

Дiяльнiсть у сферi права

Опис

Представництво iнтересiв клiєнта в судах усiх iнстанцiй

Повне найменування юридичної особи
або прізвище, ім'я та по батькові
фізічної особи

Юридична фiрма «Лексвел i Партнери»

Організаційно-правова форма

Інші об'єднання юридичних осіб

Код за ЄДРПОУ

34480788

Місцезнаходження

01024 Україна - м. Київ вул. Лютеранська, буд. 28/19

Номер ліцензії або іншого документа на 1 070 120 0000 02126
цей вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Вiддiл державної реєстрацiї юридичних осiб та фiзичних осiб пiдприємцiв Печерського району реєстрацiйної служби
Головного територiального управлiння юстицiї у мiстi Києвi

Дата видачі ліцензії або іншого
документа

04.07.2006

Міжміський код та телефон

(044) 228 60 80

Факс

(044) 228 60 80

Вид діяльності

Дiяльнiсть у сферi права

Опис

Фактична i поштова адреса: м. Київ, пров. Рильського, буд. 6,
Бiзнес-центр Софiя
Представництво iнтересiв клiєнта в судах усiх iнстанцiй

X. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій
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Акцiї ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК" не включенi в лiстинг фондових бiрж України.
Торгiвля акцiями ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК" здiйснюється на неорганiзованому
фондовому ринку України.
Згiдно з статтею 24 Закону України «Про акцiонернi товариства» (редакцiя, дiюча станом
на 31.12.2015) акцiї ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК» (простi та привiлейованi) включенi до
Бiржового Списку фондової бiржi ПФТС без включення до Бiржового реєстру (рiшення
Операцiйного управлiння ПФТС вiд 04.04.2012).
З дати включення акцiй ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК» до Бiржового Списку бiржi ПФТС
єдиним акцiонером ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК» була i залишається Iнтеза Санпаоло
С.п.А.; угод щодо купiвлi-продажу акцiй ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК» не укладалось.
Найменування: Публiчне акцiонерне товариство «Фондова бiржа ПФТС»;
Мiсцезнаходження: Україна, 01004, м. Київ, вул. Шовковична, 42-44;
Номери телефонiв та факсiв: +380 (44) 277 50 00, 277 50 01;
Iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ: 21672206;
Мiсце i дата проведення державної реєстрацiї: Державна реєстрацiя проведена 03.11.2008
за № 1 070 145 0000 035024 Печерською районною у м. Києвi державною адмiнiстрацiєю
(Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв
Серiя АВ № 145365 вiд 11.03.2013).
Номер та дата видачi лiцензiї: лiцензiя на провадження професiйної дiяльностi на
фондовому ринку – дiяльностi з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку, що видана
НКЦПФР: серiя AД № 034421, видана 11.06.2012, термiн дiї – з 05.03.2009 до 05.03.2019.
20.08.2015 було видано тимчасовий сертифікат № 103/1/2015-Т Нацiональною комiсiєю з
цiнних паперiв та фондового ринку, Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів
- UA4000068159, акції прості іменні, бездокументарної форми існування, номінальна
вартість однієї акції - 0.58 грн., в кількості – 50 000 000 штук, загальною номінальною
вартістю – 29 000 000.00 грн.
27.01.2016 було видано постійний сертифікат № 103/1/2015 Нацiональною комiсiєю з
цiнних паперiв та фондового ринку, Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів
- UA4000068159, акції прості іменні, бездокументарної форми існування, номінальна
вартість однієї акції - 0.58 грн., в кількості – 1 668 104 417 штук, загальною номінальною
вартістю – 967 500 561.86 грн.
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Опис
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Цiннi папери не включенi в лiстинг фондових бiрж України.
Торгiвля цiнними паперами здiйснюється на неорганiзованому фондовому ринку України
Згiдно з статтею 24 Закону України «Про акцiонернi товариства» (редакцiя, дiюча станом
на 31.12.2015) акцiї ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК» (простi та привiлейованi) включенi до
Бiржового Списку фондової бiржi ПФТС без включення до Бiржового реєстру (рiшення
Операцiйного управлiння ПФТС вiд 04.04.2012).
З дати включення акцiй ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК» до Бiржового Списку бiржi ПФТС
єдиним акцiонером ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК» була i залишається Iнтеза Санпаоло
С.п.А.; угод щодо купiвлi-продажу акцiй ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК» не укладалось.
Найменування: Публiчне акцiонерне товариство «Фондова бiржа ПФТС»;
Мiсцезнаходження: Україна, 01004, м. Київ, вул. Шовковична, 42-44;
Номери телефонiв та факсiв: +380 (44) 277 50 00, 277 50 01;
Iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ: 21672206;
Мiсце i дата проведення державної реєстрацiї: Державна реєстрацiя проведена 03.11.2008
за № 1 070 145 0000 035024 Печерською районною у м. Києвi державною адмiнiстрацiєю
(Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв
Серiя АВ № 145365 вiд 11.03.2013).
Номер та дата видачi лiцензiї: лiцензiя на провадження професiйної дiяльностi на
фондовому ринку – дiяльностi з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку, що видана
НКЦПФР: серiя AД № 034421, видана 11.06.2012, термiн дiї – з 05.03.2009 до 05.03.2019.

XI. Опис бізнесу
Стратегiчною метою дiяльностi i розвитку ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК» (надалi-Банк) - є
створення унiверсального банку, який надає повний спектр банкiвських послуг
юридичним та фiзичним особам.
Впродовж 2015 року економiка країни перебувала у станi спаду. Це було обумовлено
продовженням конфлiкту на Сходi України, слабким попитом на український експорт за
рахунок погiршення економiчних зв’язкiв з основними торговими партнерами України,
низьким рiвнем кредитної активностi як населення, так й iнвесторiв, та погiршенням
фiнансових показникiв провiдних компанiй, що у комплексi вплинуло на зростання ВВП.
Разом з тим, негативнi тенденцiї в економiцi України безпосередньо спричинили
подальше зростання iнфляцiї та стрiмке посилення девальвацiї гривнi, яке не змогли не
вiдчути пересiчнi громадяни України.
Беручи до уваги макроекономiчний ситуацiю, наростаюче погiршення умов економiки i
фiнансових ринкiв не дозволило Банку розгорнути свою стратегiю зростання i мало
негативний вплив на фiнансовi результати.
Враховуючи вище зазначенi фактори, Банк був змушений спрямувати всi зусилля на
збереження статусу платоспроможного банку, i визначив та зосередився на таких
прiоритетних напрямках:
• управлiння лiквiднiстю та валютними ризиками;
• активiзацiя/посилення роботи з проблемними кредитами;
• реорганiзацiя/оптимiзацiя мережi та Головного офiсу;
• пiдвищення ефективностi роботи Банку та покращення фiнансових результатiв;
• посилення конкурентних позицiй банку, як в корпоративному так i в роздрiбному
сегментi, в тому числi за рахунок розширення продуктової лiнiї та запуску нових
продуктiв.
В рамках прiоритетних напрямкiв були здiйсненi такi заходи:
• закрив вiдкриту валютну позицiю, яка приносила значнi збитки вiд переоцiнки у зв’язку
зi зростанням курсу iноземних валют до гривнi,
• зосередився на пiдвищеннi обсягу вiльних коштiв з одночасним розмiщенням їх у

депозитнi сертифiкати НБУ з метою уникнення ризикiв лiквiдностi та одночасним
забезпеченням безризикового процентного доходу,
• доформував обсяг резервiв пiд кредитнi операцiї, що було обумовлено погiршенням
платоспроможностi клiєнтiв та переоцiнкою заставного майна,
• здiйснював обмежене кредитування юридичних осiб в основному агропромислового
комплексу, якi мають стабiльний фiнансовий стан та високу репутацiю на ринку,
• знизив вартiсть залучених коштiв вiд клiєнтiв у кiлька етапiв починаючи з середини лiта
без iстотного впливу на вiльну лiквiднiсть,
• зменшення обсягу прострочених кредитiв за рахунок запуску нових програм
реструктуризацiї заборгованостi,
• починаючи з 3 кварталу активно розпочав роботу у напрямку реалiзацiї/продажу
заставного майна (яке ранiше перейшло у правовласнiсть банку) та примiщень вiддiлень,
якi не використовуються в операцiйнiй дiяльностi,
• зменшив загально адмiнiстративнi та капiтальнi витрати за рахунок:
- проведення оптимiзацiї чисельностi як Головного офiсу так i мережi вiддiлень;
- запуску проекту «де-доларизацiя», що дозволила змiнити/перевести заключеннi валютнi
контракти з постачальниками у гривневi або переглянути вартiсть та обсяг наданих
послуг;
- оптимiзацiя та покращення позицiї вiддiлень, в тому числi за рахунок релокацiї;
- закриття неприбуткових та безперспективних вiддiлень;
- жорсткого контролю над витратами;
- призупинення майже всiх нестратегiчних iнвестицiй
З метою покращення фiнансового стану, ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК» збiльшив свiй
капiтал на 2001 млн. грн. за рахунок внескiв акцiонерiв.
Однак, вжитi заходи не були достатнiми для компенсацiї негативного впливу зовнiшнiх
чинникiв, що зумовило загальний негативний фiнансовий результат у 2015 роцi, який
становив 799 млн. грн.
В 2015 роцi злиття, подiлу, приєднання, перетворення, видiлу Банку не вiдбувалось.
Органiзацiйна структура Банку станом на 01.01.2015 складалась з таких пiдроздiлiв 1-го
рiвня:
- вiддiл координацiї керiвництва компанiї;
- департамент внутрiшнього аудиту;
- вiддiл генерального секретарiату;
- вiддiл комплаєнс;
- центр персонального банкiнгу;
- департамент управлiння персоналом та органiзацiйними змiнами;
- департамент iз запобiгання легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним
шляхом, i внутрiшньої безпеки;
- юридичний департамент;
- головне управлiння бiзнесу;
- головне фiнансове управлiння;
- головне управлiння ризик-менеджменту;
- головне операцiйне управлiння.
Органiзацiйна структура Банку станом на 01.01.2016 складалась з таких пiдроздiлiв 1-го
рiвня:
- вiддiл спецiальної координацiї;
- департамент внутрiшнього аудиту;
- вiддiл генерального секретарiату;
- вiддiл комплаєнс;
- центр персонального банкiнгу;

- департамент управлiння персоналом та органiзацiйними змiнами;
- департамент iз запобiгання легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним
шляхом, i внутрiшньої безпеки;
- юридичний департамент;
- головне управлiння бiзнесу;
- головне фiнансове управлiння;
- головне управлiння ризик-менеджменту;
- головне операцiйне управлiння.
Рiшення, вiдповiдно до яких вiдбулися змiни в органiзацiйнiй структурi у 2015 роцi:
1. Рiшення Спостережної Ради Банку вiд 25.03.2015 № СР_3_2015/3;
2. Рiшення Спостережної Ради Банку вiд 27.04.2015 № СР_4_2015/18.
ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК" не має дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв.
Станом на 31.12.2015 функцiонувало 236 вiддiлень Банку, а саме:
№ Назва вiддiлення Адреса
п/п
мiсто Київ
1 Аграрне вiддiлення 03127, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 5
2 Арсенальне вiддiлення 01010, м. Київ, вул. Iвана Мазепи, 7
3 Бiличське вiддiлення 03179, м. Київ, вул. Чорнобильська, 18
4 Березнякiвське вiддiлення 02152, м. Київ, просп. Павла Тичини, 9
5 Борщагiвське вiддiлення 03134, м. Київ, вул. Симиренка, 5
6 Ватутiнське вiддiлення 02217, м. Київ, просп. Маяковського, 8
7 Вiддiлення "Вiзовий Центр" 01024, м. Київ, вул. Круглоунiверситетска, 3-5
8 Виноградарське вiддiлення 04215, м. Київ, просп. Свободи, 15/1
9 Повiтрофлотське вiддiлення 03049, м. Київ, просп. Повiтрофлотський, 7
10 Воскресенське вiддiлення 02139, м. Київ, вул. Курнатовського, 19
11 Вирлицьке вiддiлення 02140, м. Київ, просп. Бажана, 36
12 Вiддiлення „Героїв Днiпра” 04214, м. Київ, вул. Героїв Днiпра, 30
13 Голосiївське вiддiлення 03127, м. Київ, вул. Василькiвська, 49
14 Дегтярiвське вiддiлення 04050, м. Київ, вул. Дегтярiвська, 9
15 Демiївське вiддiлення 03039, м. Київ, Голосiївський просп., 48
16 Днiпровське вiддiлення 02094, м. Київ, бульв. Верховної Ради, 29
17 Залiзничне вiддiлення 03186, м. Київ, бульв. Чоколiвський, 9/13
18 Iндустрiальне вiддiлення 03058, м. Київ, вул. Борщагiвська, 189
19 Iнститутське вiддiлення 01021, м. Київ, вул. Iнститутська, 22/7
20 Червоноармiйське вiддiлення 03150, м. Київ, вул. Велика Василькiвська, 79
21 Лiвобережне вiддiлення 02100, м. Київ, вул. Попудренка, 18
22 Ленiнградське вiддiлення 03115, м. Київ, Просп Перемоги, 93
23 Лiсове вiддiлення 02166, м. Київ, вул. Мiлютенка, 23
24 Лук’янiвське вiддiлення 04119, м. Київ, вул. Якiра, 12/42
25 Либiдське вiддiлення 03150, м. Київ,вул. Горького, 155
26 Мiнське вiддiлення 04074, м. Київ, пров. Попова, 2-в
27 Новодарницьке вiддiлення 02105, м. Київ, просп. Миру, 5
28 Осокоркiвське вiддiлення 02068, м. Київ, вул. Урлiвська, 1/8
29 Вiдрадненське вiддiлення 03124, м. Київ, вул. Героїв Севастополя, 1
30 Панькiвське вiддiлення 01032, м. Київ, вул. Саксаганського, 70-б
31 Печерське вiддiлення 01103, м. Київ, вул. Кiквiдзе, 23
32 Подiльське вiддiлення 04071, м. Київ, вул. Верхнiй Вал, 32
33 Покровське вiддiлення 04053, м. Київ, вул. Артема, 26-а
34 Полiтехнiчне вiддiлення 03055, м. Київ, просп. Перемоги, 28/1
35 Полярне вiддiлення 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, 99/4 А
36 Привокзальне вiддiлення 03035, м. Київ, вул. Урицького, 27/5

37 Пушкiнське вiддiлення 01004, м. Київ, вул. Пушкiнська, 20
38 Русанiвське вiддiлення 02154, м. Київ, бульв. Олексiя Давидова, 3
39 Святошинське вiддiлення 03062, м. Київ, просп. Перемоги, 79
40 Солом’янське вiддiлення 03110, м. Київ, вул. Солом’янська, 19
41 Стародарницьке вiддiлення 02096, м. Київ, вул. Ялтинська, 12
42 Старокиївське вiддiлення 01601, м. Київ, вул. Мечникова, 2-а
43 Столичне вiддiлення 01021, м. Київ, вул. Кловський узвiз, 9/2
44 Вiддiлення «Сузiр'я» 01023, м. Киев, ул. Шота Руставелi, 40/10
45 Сирецьке вiддiлення 04111, м. Київ, вул. Щербакова, 72
46 Троєщинське вiддiлення 02217, м. Київ, вул. Закревського, 27/2
47 Пiвденне вiддiлення 03162, м. Київ, вул. Зодчих, 46
Київська область
48 Баришiвське вiддiлення 07500, м. Баришiвка, вул. Жовтнева, 18
49 Бiлоцеркiвське вiддiлення 09106, м. Бiла Церква, бульв. 50-рокiв Перемоги, 105
50 Бориспiльське вiддiлення 08300, м. Бориспiль, вул. Київський шлях, 41
51 Боярське вiддiлення 08150. м. Боярка, вул. Молодiжна, 6
52 Броварське вiддiлення 07400, м. Бровари, вул. Гагарiна, 9
53 Василькiвське вiддiлення 08600, м. Василькiв, вул. Грушевського, 12
54 Вишневе вiддiлення 08132, м. Вишневе, вул. Жовтнева, 13
55 Iрпiнське вiддiлення 08200, м. Iрпiнь, вул. П. Комуни, 1
56 Кагарлицьке вiддiлення 09200, м. Кагарлик, вул. К. Маркса, 3
57 Калинiвське вiддiлення 08623, смт. Калинiвка, вул. Ленiна, 84
58 Макарiвське вiддiлення 08000, м. Макарiв, вул. Фрунзе, 34
59 Обухiвське вiддiлення 08700, м. Обухiв, вул. Київська, 158
60 Тетiївське вiддiлення 09800, м. Тетiїв, вул. Ленiна, 29
61 Українське вiддiлення 08720, м. Українка, просп. Днiпровський, 1
62 Фастiвське вiддiлення 08500, м. Фастiв, вул. Соборна, 34
63 Яготинське вiддiлення 07700, м. Яготин, вул. Незалежностi, 58
Вiнницька область
64 Вiддiлення «Вiнницька обласна дирекцiя» 21018, м. Вiнниця, вул. Гоголя 30
65 Тростянецьке вiддiлення 24300, смт. Тростянець, вул. Ленiна, 42
66 Урожайне вiддiлення 21037, м. Вiнниця, вул. Пирогова, 51
Волинська область
67 Вiддiлення «Волинська обласна дирекцiя» 43025, м. Луцьк, просп. Волi, 21
Днiпропетровська область
68 Вiддiлення «Днiпропетровська обласна дирекцiя» 49044, м. Днiпропетровськ, вул.
Артема, 18
69 Болгарське вiддiлення 49108, м. Днiпропетровськ, просп. Гагарiна, 74
70 Павлоградське вiддiлення 51400, м. Павлоград, вул. Ленiна, 117
71 Вiддiлення «Криворiзька регiональна дирекцiя» 50029, м. Кривий Рiг, вул. Симбiрцева,
1
72 Дзержинське вiддiлення 50027, м. Кривий Рiг, вул. Єсенiна, 7
73 Марганецьке вiддiлення 53407, м. Марганець, вул. Радянська, 72
74 Нiкопольське вiддiлення 53213, м. Нiкополь, просп. Трубникiв, 2
75 Пiвденно-Криворiзьке вiддiлення 50026, м. Кривий Рiг, просп. Пiвденний, 32
Донецька область
76 Вiддiлення "Донецька обласна дирекцiя" 83000, м. Донецьк, бул. Пушкiна, 27
77 Азовське вiддiлення 87500, м. Марiуполь, просп. Ленiна, 81
78 Артемiвське вiддiлення 84500, м. Артемiвськ, вул. Артема, 53
79 Костянтинiвське вiддiлення 85104, м. Костянтинiвка, просп. Ломоносова, 127
80 Слов'янське вiддiлення 84122, м. Слов'янськ, вул. Шевченка, 12
Житомирська область

81 Вiддiлення «Житомирська обласна дирекцiя» 10002, м. Житомир, майдан
Путятинський, 1/63
82 Овруцьке вiддiлення 11106, м. Овруч, вул. Радянська, 48
Закарпатська область
83 Вiддiлення «Закарпатська обласна дирекцiя» 88000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 4
84 Iршавське вiддiлення 90100, м. Iршава, вул. Шевченка, 35
85 Латорицьке вiддiлення 89600, м. Мукачеве, вул. Духновича, 3
86 Собранецьке вiддiлення 88017, м. Ужгород, вул. Собранецька, 89
87 Тячiвське вiддiлення 90500, м. Тячiв, вул. Ленiна, 10
Запорiзька область
88 Вiддiлення «Запорiзька обласна дирекцiя» 69035, м. Запорiжжя, вул. Радянської
України/Панфiловцiв, 66/5
89 Бердянське вiддiлення 71112, м.Бердянськ, прос.Ленiна-вул.Шмiдта, 22/22
90 Леваневське вiддiлення 69006, м. Запорiжжя, просп. Ленiна, 179
91 Мелiтопольське вiддiлення 72312, м. Мелiтополь, просп. Богдана Хмельницького, 7
Iвано-Франкiвська область
92 Вiддiлення «Iвано-Франкiвська обласна дирекцiя» 76018, м. Iвано-Франкiвськ, вул.
Сiчових Стрiльцiв, 48
93 Коломийське вiддiлення 78200, м. Коломия, пл. Шевченка, 6
94 Снятинське вiддiлення 78300, м. Снятин, вул. Шевченка, 12
Кiровоградська область
95 Вiддiлення «Кiровоградська обласна дирекцiя» 25006, м.Кiровоград, вул.Шевченко,18 а
Львiвська область
96 Вiддiлення «Львiвська обласна дирекцiя» 79020, м. Львiв, просп. В. Чорновола, 99
97 Грушевське вiддiлення 79011,м. Львiв, вул Кирила i Мефодiя,1
98 Сихiвське вiддiлення 79066, м. Львiв, вул. Сихiвська, 2
99 Торгово-пiвденне вiддiлення 79071, м. Львiв, вул. Щирецька, 36
100 Червоноградське вiддiлення 80100, м. Червоноград, просп. Шевченка, 18
Луганська область
101 Вiддiлення «Луганська обласна дирекцiя» 91016, м. Луганськ, вул. Совєтская, 60
102 Северодонецьке вiддiлення 93400, м. Северодонецьк, просп. Хiмiкiв, 36
Миколаївська область
103 Вiддiлення «Миколаївська обласна дирекцiя» 54030, м. Миколаїв, вул. Нiкольська, 27
104 Голтiвське вiддiлення 55200, м. Первомайськ, вул. Карла Маркса, 1/1
105 Вiддiлення Декабристiв 54017, м. Миколаїв, просп. Ленiна, 69
106 Южноукраїнське вiддiлення 55001, м. Южноукраїнськ, просп. Ленiна, 18
Одеська область
107 Вiддiлення «Одеська обласна дирекцiя» 65014, м. Одеса, вул. Пушкiнська, 32
108 Аркадiївське вiддiлення 65009, м. Одеса, вул. Черняховського, 7
109 Гайдарське вiддiлення 65070, м. Одеса, вул.. Гайдара,32.
Полтавська область
110 Вiддiлення «Полтавська обласна дирекцiя» 36003, м.Полтава, майдан Незалежностi,
20
111 Вiддiлення «Водоканал» 39601,м. Кременчук, вул. 60-рокiв Жовтня,18
112 Гагарiнське вiддiлення 36011, м. Полтава, вул. Гагарiна, 3
113 Молодiжне вiддiлення 39622, м. Кременчук, просп. 50-рiччя Жовтня, 78/19
Рiвненська область
114 Вiддiлення «Рiвненська обласна дирекцiя» 33013, м. Рiвне, вул. Кавказька, 7
Сумська область
115 Вiддiлення «Сумська обласна дирекцiя» 40035, м. Суми, вул. Д. Коротченка, 7
116 Роменське вiддiлення 42000, м. Ромни, вул. Ленiна, 13
117 Соборне вiддiлення 40030, м. Суми, вул. Соборна, 38

Тернопiльська область
118 Вiддiлення «Тернопiльська обласна дирекцiя» 46000, м. Тернопiль, вул. Руська, 14
119 Чорткiвське вiддiлення 48500, м. Чорткiв, вул. Ст. Бандери, 15
Харкiвська область
120 Вiддiлення "Харкiвська обласна дирекцiя" 61024, м. Харкiв, вул. Пушкiнська, 68
121 Дергачiвське вiддiлення 62302, м. Дергачi, вул. Петровського, 178
122 Державiнське вiддiлення 61001, м. Харкiв, просп. Гагарiна, 43
123 Iзюмське вiддiлення 64300, м. Iзюм, вул. Гагарiна, 12
124 Вiддiлення «на Сумськiй» 61002, м. Харкiв, вул. Сумська, 100
125 Салтiвське вiддiлення 61118, м. Харкiв, просп. 50-рiччя ВЛКСМ, 68
126 Старомосковське вiддiлення 61146, м. Харкiв, вул. Героїв Працi, 26
127 Тобольське вiддiлення 61072, м. Харкiв, просп. Ленiна, 56
128 Фрунзенське вiддiлення 61082, м. Харкiв, просп. Маршала Жукова, 5
129 Червонозаводське вiддiлення 61005, м. Харкiв, просп. Московський, 90
130 Чугуївське вiддiлення 63503, м. Чугуїв, вул. Жадановського, 6
Херсонська область
131 Вiддiлення «Херсонська обласна дирекцiя» 73000, м. Херсон, вул. Маяковського,16А
Хмельницька область
132 Вiддiлення «Хмельницька обласна дирекцiя» 29013, м. Хмельницький, вул.
Театральна, 10
133 Кам’янець-Подiльське вiддiлення 32300, м. Кам’янець-Подiльський, вул. Соборна, 14
134 Проскурiвське вiддiлення 29001, м. Хмельницький, вул. Подiльська, 73а
Черкаська область
135 Вiддiлення «Черкаська обласна дирекцiя» 18000, м. Черкаси, вул. Лазарєва, 4
136 Уманське вiддiлення 20300, м. Умань, вул. Ленiна, 9/2
Чернiвецька область
137 Вiддiлення «Буковинська обласна дирекцiя» 58000, м. Чернiвцi, вул. Головна, 48
Чернiгiвська область
138 Менське вiддiлення 15600, м. Мена, вул. Жовтнева, 4
139 Митне вiддiлення 14000 м. Чернiгiв пр-т. Перемоги 75
Станом на 31.12.2015 iснувало 43 вiддiлення Банку, роботу яких було призупинено, а
саме:
1 Закревське вiддiлення 02183, м. Київ, вул. Кибальчича, 11а
2 Петропавлiвське вiддiлення 04073, м. Київ, вул. Петропавлiвська, 6
3 Кирилiвське вiддiлення 04080, м. Київ, вул. Фрунзе, 82
4 Земельне вiддiлення 08150, м. Боярка, вул. Б. Хмельницького, 98
5 Блокiвське вiддiлення 21018, м. Вiнниця, вул. Литвиненка, 1
6 Вiддiлення «Волинське-2» 43025, м. Луцьк, просп. Волi, 17
7 Трофiмовське вiддiлення 49000, м. Днiпропетровськ, вул. Братiв Трофiмових, 36
8 Проспектне вiддiлення 49000, м. Днiпропетровськ, проспект Карла Маркса, 57
9 Будiвельне вiддiлення 50008, м. Кривий Рiг, вул. Соборна, 4
10 Шахтарське вiддiлення 83004, м. Донецьк, вул. Артема, 173а
11 Гвардiйське вiддiлення 83052, м. Донецьк, просп. Iллiча, 78
12 Горлiвське вiддiлення 84601, м. Горлiвка, просп. Ленiна, 16
13 Єнакiєвське вiддiлення 86400, м. Єнакiєве, пл. Ленiна, 4
14 Макiївське вiддiлення 86157, м. Макiївка, вул. Ленiна, 69/23
15 Мар’їнське вiддiлення 85600, м. Мар’їнка, просп. Ворошилова, 45
16 Снiжне вiддiлення 86500, м. Снiжне, вул. Дзержинського, 2
17 Юзiвське вiддiлення 83062, м. Донецьк, вул. Кiрова, 2
18 Вiтрукiвське вiддiлення 10109, м. Житомир, вул. Вiтрука, 41
19 Корольовське вiддiлення 10014, м. Житомир, майдан Соборний , 3/2

20 Новолазьке вiддiлення 89440, Ужгородський р-н, с. Великi Лази, вул. Схiдна
(мiкрорайон «Новий»), 2
21 Сонячне вiддiлення 69002, м. Запорiжжя, вул. Запорiзька, 1-б
22 Старозамкове вiддiлення 76018, м. Iвано-Франкiвськ, вул. Старозамкова, 2
23 Яновське вiддiлення 25009, м. Кiровоград, вул. Героїв Сталiнграда, 3/163
24 Радехiвське вiддiлення 80200, м. Радехiв, вул. Львiвська, 19
25 Ленiнське вiддiлення 91016, м. Луганськ, вул. Совєтская, 62
26 Алчевське вiддiлення 94204, м. Алчевськ, просп. Ленiна, 14
27 Антрацитiвське вiддiлення 94613, м. Антрацит, вул. Петровського, 29
28 Краснодонське вiддiлення 94400, м. Краснодон, вул. Мiкроцентр, 22
29 Оборонне вiддiлення 91031, м. Луганськ, вул. Оборонная, 16
30 Перевальське вiддiлення 94300, м. Перевальськ, вул. Ленiна, 37
31 Примiське вiддiлення 91008, м. Луганськ, вул. А. Лiньова, 150
32 Ровенькiвське вiддiлення 94700, м. Ровеньки, вул. Ленiна, 123
33 Свердловське вiддiлення 94800, м. Свердловськ, вул. Енгельса, 38
34 Стахановське вiддiлення 94000, м. Стаханов, вул. Дзержинського, 24
35 Пальмiрське вiддiлення 65005, м. Одеса, Соборна площа, 10
36 Адмiральське вiддiлення 65009, м. Одеса, просп. Адмiральський, 1а
37 Гоголiвське вiддiлення 36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 42/24
38 Мирне вiддiлення 33000 м. Рiвне просп. Миру,16
39 Замкове вiддiлення 46008, м. Тернопiль, вул. Шептицького, 1
40 Київське вiддiлення 61013, м. Харкiв, вул. Шевченка, 26
41 Туристичне вiддiлення 61022, м. Харкiв, вул. Трiнклера, 2
42 Спартакiвське вiддiлення 73000, м. Херсон, вул. Маяковського, 9
43 Старомiське вiддiлення 58000, м. Чернiвцi, вул. 28 Червня, 44
Облiкова кiлькiсть працiвникiв Банку за основним мiсцем роботи на кiнець звiтного 2015
року склала - 2 346 чол.
Облiкова кiлькiсть працiвникiв, якi працюють за сумiсництвом, на кiнець звiтного 2015
року склала - 15 чол.
Середньооблiкова кiлькiсть осiб (працiвники, якi не перебувають в облiковому складi,
позаштатнi зовнiшнi сумiсники) на кiнець звiтного 2015 року склала - 3 чол.
Середньооблiкова кiлькiсть осiб (працiвники, якi не перебувають в облiковому складi,
позаштатнi, працюють за цiвiльно- правовими договорами) на кiнець звiтного 2015 року
склала - 162 чол.
Облiкова кiлькiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу на
кiнець звiтного 2015 року склала - 108 чол.
Фонд оплати працi штатних працiвникiв на кiнець звiтного 2015 року становив – 173 290,8
тис. грн.
Фонд оплати працi усiх працiвникiв на кiнець звiтного 2015 року становив – 177 454,3 тис.
грн.
Середньооблiкова кiлькiсть штатних працiвникiв (осiб) на кiнець звiтного 2015 року
склала - 2 043 чол.
Кадрова програма ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК" спрямована на забезпечення високих рiвнiв
квалiфiкацiї працiвникiв.
1. Унiверсальна товарна бiржа "Контрактовий дiм УМВБ" - 04070, м.Київ,
вул.Межигiрська, 1; Банк є власником 1 (одного) пая Унiверсальної ТБ "Контрактовий дiм
УМВБ", дiяльнiстю якої є недержавне управлiння фiнансовими ринками; термiн участi не
визначений; частка iнших учасникiв товарної бiржi у статутному (складеному, пайовому)

капiталi емiтента вiдсутня
2. Кримська мiжбанкiвська валютна бiржа - 95017, м.Сiмферополь, вул.Київська, 55/2;
Банк є власником 2 (двох) паїв Кримської мiжбанкiвської валютної бiржi, дiяльнiстю якої
є недержавне управлiння фiнансовими ринками; термiн участi не визначений; частка
iнших учасникiв валютної бiржi у статутному (складеному, пайовому) капiталi емiтента
вiдсутня
3. Закрите акцiонерне товариство "Кримська фондова бiржа" - 95017, м.Сiмферополь,
вул.Р.Люксембург, 17; Банк є власником 2 (двох) акцiй ЗАТ "Кримська фондова бiржа";
Банк є учасником ЗАТ "Кримська фондова бiржа", дiяльнiстю якої є недержавне
управлiння фiнансовими ринками; термiн участi не визначений; частка iнших учасникiв
Бiржi у статутному (складеному, пайовому) капiталi емiтента вiдсутня
4. Приватне акцiонерне товариство "Українська мiжбанкiвська валютна бiржа" - 04070,
м.Київ, вул.Межигiрська, 1; Банк є власником 20 (двадцяти) акцiй ПрАТ "УМБВ"; Банк є
учасником ПрАТ "Українська мiжбанкiвська валютна бiржа", дiяльнiсть якої недержавне
управлiння фiнансовими ринками; термiн участi невизначений; частка iнших учасникiв
Бiржi у статутному (складеному, пайовому) капiталi емiтента вiдсутня
5. Асоцiацiя "Українськi фондовi торговцi" - 49000, м.Днiпропетровськ, вул.Ленiна,
буд.30; Банк є учасником саморегулюючої органiзацiї учасникiв ринку цiнних паперiв
Асоцiацiї "Українськi фондовi торговцi", метою дiяльностi якої є досягнення членами
Асоцiацiї будь-якої угоди щодо розподiлу фондового ринку України; термiн участi не
визначений; частка iнших учасникiв Асоцiацiї у статутному (складеному, пайовому)
капiталi емiтента вiдсутня
6. Професiйна асоцiацiя реєстраторiв i депозитарiїв - 01133, Україна, м. Київ, вул.
Кутузова, 18/7, к.205; Банк є учасником саморегулюючої органiзацiї "Професiйна
асоцiацiя реєстраторiв i депозитарiїв", дiяльнiстю якої є виконання повноважень
саморегулюючої органiзацiї на ринку цiнних паперiв на територiї України, що об'єднує
юридичних осiб, якi здiйснюють професiйну дiяльнiсть на фондовому ринку, а саме депозитарну дiяльнiсть; термiн участi не визначений; частка iнших учасникiв Асоцiацiї у
статутному (складеному, пайовому) капiталi емiтента вiдсутня
7. Американська торгiвельна палата в Українi 03038, 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
8. Асоцiацiя "Фондове партнерство" - 01133, м.Київ, вул.Щорса, 31; Банк є членом
Асоцiацiї "Фондове партнерство". Асоцiацiя "Фондове партнерство" є одним iз
найчисельнiших та найбiльш авторитетних об'єднань професiйних учасникiв ринку цiнних
паперiв, що отримало визнання серед представникiв органiв державної влади та iнвесторiв
на ринку цiнних паперiв, як в Українi, так i за її межами; термiн участi не визначений;
частка iнших учасникiв Асоцiацiї у статутному (складеному, пайовому) капiталi емiтента
вiдсутня
9. Форум провiдних мiжнародних фiнансових установ - 03038, 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
10. Незалежна асоцiацiя банкiв України - 03150, м.Київ, вул.Велика Василькiвська, 72,
офiс 6; Банк є членом Незалежної асоцiацiї 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
11. Європейська бiзнес асоцiацiя - 04070, м.Київ, Андрiївський узвiз, 1А; 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
12. 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
13. Українська мiжбанкiвська асоцiацiя членiв платiжних систем “ЄМА” - 01033, м.Київ,
вул.Саксаганського 37, оф.2; Банк є членом Українська мiжбанкiвська асоцiацiя 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.
Емiтент не здiйснював спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами,
установами протягом 2015 року
Узвiтному 2015 роцi пропозицiй Банку щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не надходило
Примiтка 4. Принципи облiкової полiтики ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК» за 2015 рiк
4.1. Основи оцiнки складання фiнансової звiтностi
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.
Iнформацiя щодо критерiїв визнання i оцiнки активiв та зобов’язань, статей доходiв та
витрат викладенi у наступних роздiлах цiєї примiтки.
Фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi принципу оцiнки за iсторичною (первiсною)
собiвартiстю за винятком:
- цiнних паперiв в портфелi на продаж та фiнансових активiв, що облiковуються за
справедливою вартiстю через прибуток або збиток, що оцiнюються за справедливою
вартiстю;
- необоротних активiв, що утримуються для продажу, що оцiнюються за нижчою з
балансової вартостi та справедливої вартостi;
- будiвель та iнвестицiйної нерухомостi, що оцiнюються за справедливою вартiстю.
Використання оцiнок i припущень
Пiдготовка фiнансової звiтностi вимагає застосування оцiнок i припущень, якi можуть
мати значний вплив на суми, вiдображенi у звiтi про фiнансовий стан i звiтi про прибутки i
збитки та iнший сукупний дохiд, а також на суми активiв та зобов’язань, вiдображених у

фiнансовiй звiтностi. Оцiнки ґрунтуються на наявнiй iнформацiї та суб’єктивних
судженнях, що часто ґрунтуються на минулому досвiдi, якi використовуються для
формулювання обґрунтованих припущень, якi будуть здiйсненi при оцiнцi операцiйних
результатiв. З огляду на їх характер, оцiнки i припущення, що використовуються, можуть
кожного року змiнюватися, i, отже, не можна виключати, що поточнi суми, вiдображенi у
фiнансовiй звiтностi, можуть iстотно рiзнитися у майбутнiх фiнансових роках в результатi
змiн у здiйснених суб’єктивних оцiнках.
Основнi випадки, стосовно яких керiвництво Банку повинно здiйснити суб’єктивнi оцiнки,
включають:
- оцiнку збиткiв вiд зменшення корисностi кредитiв та, як правило, iнших фiнансових
активiв;
- оцiнки i припущення щодо можливостi отримання вiдстрочених податкових активiв.
Зокрема, далi викладена iнформацiя про основнi сфери невизначеностi оцiнок, що
впливають на застосування облiкової полiтики.
Зменшення корисностi кредитiв та авансiв. Управлiнський персонал оцiнює зменшення
корисностi шляхом оцiнки ймовiрностi погашення кредитiв та вiдшкодування авансiв на
основi аналiзу окремих дебiторiв по кредитах, якi є значними iндивiдуально, а також у
сукупностi по кредитах з подiбними умовами та характеристиками ризику. Фактори, що
беруться до уваги при оцiнцi окремих кредитiв, включають iсторiю погашення, поточний
фiнансовий стан позичальника, своєчаснiсть погашення i заставу, якщо така iснує. Для
визначення суми зменшення корисностi управлiнський персонал проводить оцiнку сум та
строкiв майбутнiх платежiв з погашення основної суми заборгованостi та процентiв i
надходження вiд реалiзацiї застави, якщо така iснує. Пiсля цього цi грошовi потоки
дисконтуються iз застосуванням початкової процентної ставки по кредиту. Фактичнi
платежi з погашення основної суми заборгованостi i процентiв залежать вiд спроможностi
позичальника генерувати грошовi потоки вiд операцiй або отримати альтернативне
фiнансування i можуть вiдрiзнятися вiд оцiнок управлiнського персоналу.
Фактори, що беруться до уваги при оцiнцi зменшення корисностi кредитiв, що
оцiнюються у сукупностi, включають досвiд збиткiв вiд кредитування, процент
простроченої заборгованостi у кредитному портфелi та загальнi економiчнi умови.
Примiтка 9 мiстить опис чутливостi балансової вартостi кредитiв та авансiв до змiн в
оцiнках. Якби фактичнi суми погашення були меншими, нiж за оцiнками управлiнського
персоналу, Банк повинен був би вiдобразити в облiку додатковi витрати у зв’язку iз
зменшенням корисностi.
Керiвництво вважає, що воно вживає всi необхiднi заходи з метою пiдтримки стабiльностi
та лiквiдностi бiзнесу Банку за поточних обставин, однак будь-яке подальше погiршення
лiквiдностi фiнансових ринкiв, збiльшення вiдтоку коштiв з банкiвської системи та
волатильнiсть валютного ринку можуть мати вплив на лiквiдну позицiю Банку, наслiдки
якого наразi неможливо визначити.
Курси обмiну, що застосовуються при перерахуваннi вартостi активiв i зобов’язань,
деномiнованих в iноземних валютах. Гривня не є вiльноконвертованою валютою за
межами України. Отже, будь-яке перерахування сум у гривнях у долари США не повинно
трактуватися у тому розумiннi, що суми у гривнях були, могли чи можуть бути в
майбутньому вiльно конвертованi у долари США за визначеним курсом обмiну чи будьяким iншим курсом обмiну.
При складаннi цiєї фiнансової звiтностi управлiнський персонал застосовував офiцiйний
курс обмiну, встановлений НБУ, для перерахування сум за операцiями та залишкiв в
iноземнiй валютi. Офiцiйнi курси обмiну, встановленi НБУ, публiкуються у вiдкритих
джерелах. Управлiнський персонал вважає, що застосування таких курсiв iстотною мiрою
служить цiлям використання порiвняльної iнформацiї.
Змiна облiкових полiтик
Протягом 2015 року змiн облiкових полiтик не вiдбувалося.

Взаємозарахування фiнансових активiв i фiнансових зобов’язань
Змiни до МСБО 32 «Фiнансовi iнструменти: розкриття та представлення iнформацiї» –
Взаємозарахування фiнансових активiв i фiнансових зобов’язань не встановлюють нових
правил до взаємозарахування фiнансових активiв та зобов’язань, а роз’яснюють критерiї
взаємозарахування, щоб усунути непослiдовнiсть при застосуваннi. У змiнах пояснюється,
що у Банку наразi є гарантоване законом право зарахування, якщо таке право не залежить
вiд подiї, що має статися в майбутньому. Це право пiдлягає використанню пiд час ведення
звичайної господарської дiяльностi, а також у разi невиконання зобов’язань,
неплатоспроможностi або банкрутства юридичної особи та всiх контрагентiв.
Банк не очiкує, що цi змiни вплинуть на фiнансову звiтнiсть.
Розкриття сум нефiнансових активiв, що пiдлягають вiдшкодуванню
Змiни усувають вимогу до розкриття суми, що пiдлягає вiдшкодуванню, коли одиниця, якi
генерує грошовi кошти, мiстить гудвiл або нематерiальнi активи з невизначеним строком,
але знецiнення не вiдбулося.
Новацiя деривативiв та продовження облiку хеджування
Цi змiни подовжують облiк хеджування, коли новацiя деривативу, що є iнструментом
хеджування, вiдповiдає певним критерiям. Банк не очiкує, що цi змiни вплинуть на
фiнансову звiтнiсть, оскiльки не здiйснює облiк хеджування вiдповiдно до МСФЗ.
КIМСФЗ 21 Збори
КIМСФЗ 21 роз’яснює, що Банк визнає зобов’язання сплатити збiр та зобов’язання щодо
iнших обовязкових платежiв, якщо здiйснює дiяльнiсть, що призводить до сплати, як
передбачено чинним законодавством. Стосовно збору, який необхiдно сплатити пiсля
подолання мiнiмального порогу, в тлумаченнi роз’яснюється, що суму зобов’язання не
треба розраховувати до подолання встановленого мiнiмального порогу.
4.2. Первiсне визнання фiнансових iнструментiв
Фiнансовий iнструмент – будь-який контракт, який одночасно приводить до виникнення
(збiльшення) фiнансового активу однiєї сторони i фiнансового зобов’язання або
iнструменту власного капiталу iншої.
Банк визнає фiнансовий актив чи зобов’язання в бухгалтерському облiку в тому випадку,
коли Банк являється стороною контракту.
Пiд час первiсного визнання фiнансового iнструменту (фiнансового активу або
фiнансового зобов’язання) Банк оцiнює наданi (отриманi) фiнансовi iнструменти за
справедливою вартiстю.
Витрати на операцiї, що безпосередньо пов’язанi з визнанням фiнансового iнструменту, а
саме – комiсiйнi, сплаченi агентам, консультантам, брокерам, дилерам, збори органам
регулювання, фондовим бiржам та iнше, Банк включає у суму дисконту (премiї) за цим
фiнансовим iнструментом. Суму дисконту/премiї Банк амортизує протягом строку дiї
фiнансового iнструменту iз застосуванням ефективної ставки вiдсотка не рiдше одного
разу на мiсяць (крiм фiнансових iнструментiв у торговому портфелi), сума
дисконту/премiї має бути повнiстю амортизована на дату погашення/повернення
фiнансового iнструменту.
Банк класифiкує фiнансовi iнструменти у наступнi категорiї: грошовi кошти та їх
еквiваленти, фiнансовi активи, що облiковуються за справедливою вартiстю через
прибуток або збиток, кредити та дебiторська заборгованiсть, фiнансовi активи, призначенi
для продажу та фiнансовi зобов’язання.
4.3. Знецiнення активiв
Фiнансовi активи
Банк визначає, чи iснують об’єктивнi ознаки зменшення корисностi фiнансових активiв,
якi самi по собi є значними чи групи фiнансових активiв, якi самi по собi не є значними на
кожну звiтну дату. Вважається, що вiдбувається зменшення корисностi фiнансового
активу чи групи фiнансових активiв тiльки тодi, коли iснують об’єктивнi ознаки
зменшення корисностi в результатi однiєї чи бiльше подiй, що настали пiсля первiсного

визнання активу i така подiя (подiї) мають вплив на очiкуванi майбутнi грошовi потоки вiд
фiнансового активу чи групи фiнансових активiв, який може бути достовiрно оцiнений.
Об’єктивнi ознаки зменшення корисностi можуть включати ознаки того, що позичальник
чи група позичальникiв зазнають суттєвих фiнансових труднощiв, порушують
зобов’язання зi сплати процентiв чи основної суми боргу, iснує ймовiрнiсть банкрутства
чи фiнансової реорганiзацiї, а також свiдчення, на пiдставi ринкової iнформацiї, значного
зменшення очiкуваних майбутнiх грошових потокiв, наприклад, змiн у рiвнi прострочених
платежiв або в економiчних умовах, що пов’язанi з неплатежами за активами.
Спочатку Банк визначає, чи iснують об’єктивнi iндивiдуальнi ознаки зменшення
корисностi коштiв в кредитних установах та кредитiв клiєнтам, що облiковуються за
амортизованою вартiстю, кожен з яких окремо є суттєвим, а також iндивiдуальнi або
сукупнi ознаки зменшення корисностi фiнансових активiв, кожен з яких окремо не є
суттєвим. У випадку, якщо об’єктивнi ознаки зменшення корисностi розглянутого окремо
фiнансового активу (суттєвого) вiдсутнi, цей актив включається до групи фiнансових
активiв з аналогiчними характеристиками кредитного ризику. Така група фiнансових
активiв оцiнюється на предмет зменшення корисностi на сукупнiй основi. Активи, що
оцiнюються окремо на предмет зменшення корисностi i стосовно яких визнається або
продовжує визнаватися збиток вiд зменшення корисностi, не повиннi оцiнюватись на
предмет зменшення корисностi на сукупнiй основi.
За наявностi об’єктивних ознак понесення збитку в результатi зменшення корисностi
фiнансових активiв, сума збитку визначається як рiзниця мiж балансовою вартiстю активiв
та поточною вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових потокiв. Балансова вартiсть активу
зменшується шляхом застосування рахунку резерву та сума збитку визнається у звiтi про
прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд. Процентнi доходи продовжують
нараховуватись на знижену балансову вартiсть на основi первiсної ефективної процентної
ставки за активом. Кредити списуються за рахунок сформованого резерву якщо вже немає
реальної перспективи вiдшкодування у майбутньому, а все забезпечення було реалiзовано
чи передано Банку. Банк визнає заборгованiсть безнадiйною та списує її за рахунок
сформованих резервiв коли вона вiдповiдає наступним критерiям:
- заборгованiсть, по вiдношенню до якої завершився строк позовної давностi та не
вiдбувалися погашення протягом трьох рокiв;
- прострочена заборгованiсть померлої фiзичної особи, за вiдсутностi у неї спадкового
майна, на яке може бути звернено стягнення;
- прострочена заборгованiсть фiзичних осiб, якi у судовому порядку визнанi безвiсно
вiдсутнiми, оголошенi померлими;
- прострочена заборгованiсть фiзичних осiб, прощена кредитором, за винятком
заборгованостi осiб, пов'язаних з таким кредитором, та осiб, якi перебувають (перебували)
з таким кредитором у трудових вiдносинах;
- прострочена заборгованiсть фiзичної або юридичної особи, не погашена внаслiдок
недостатностi майна зазначеної особи, за умови, що дiї щодо примусового стягнення
майна боржника не призвели до повного погашення заборгованостi;
- вiдмiна процесуальних дiї з метою стягнення заборгованостi в результатi визнання їх
неефективними, тобто витрати Банку в процесi юридичних дiй перевищюють суму
стягнення;
- заборгованiсть, стягнення якої стало неможливим у зв'язку з дiєю обставин непереборної
сили, стихiйного лиха (форс-мажорних обставин), пiдтверджених у порядку,
передбаченому законодавством, а саме:
• винятковi погоднi умови i стихiйне лихо (ураган, буря, повiнь, нагромадження снiгу,
ожеледь, землетрус, пожежа, просiдання i зсув грунту), у разi коли такi погоднi умови та
стихiйне лихо не є страховими випадками договору страхування заставного майна;
• непередбачуванi ситуацiї, викликанi дiями сторони, що не є стороною вiдповiдного
договору (страйк, локаут, оголошена або неоголошена вiйна, загроза вiйни, терористичний

акт, блокада, революцiя, заколот, повстання, масовi заворушення, громадська
демонстрацiя, протиправнi дiї третiх осiб, пожежа, вибух);
• умови, регламентованi вiдповiдними органами виконавчої влади, а також пов’язаними з
лiквiдацiєю наслiдкiв, викликаних винятковими погодними умовами i непередбачуваними
ситуацiями.
- заборгованiсть суб'єктiв господарювання, визнаних банкрутами у встановленому
законом порядку або припинених як юридичнi особи у зв'язку з їх лiквiдацiєю;
- заборгованiсть, що залишилась пiсля завершення процедури банкрутства без повного
покриття витрат Банку та вiдсутнiсть можливостi стягнення iншого забезпечення;
- заборгованiсть, що залишилась пiсля завершення процесуальних дiй з винесенням судом
рiшення не на користь Банку та / або рiшення Банку щодо непроведення подальшої
претензiйно-позовної роботи;
- заборгованiсть, яка визнана шахрайськими дiями за результатами службового
розслiдування.
Рiшення щодо визнання заборгованостi «безнадiйною» та списання безнадiйної
заборгованостi за рахунок сформованого резерву здiйснюється вiдповiдно до рiшення
Правлiння Банку. Пiсля списання безнадiйної заборгованостi за рахунок спецiальних
резервiв Банк облiковує її за позабалансовими рахунками протягом строку, визначеного
законодавством України, за безнадiйною заборгованiстю, що була списана за рахунок
резервiв.
Якщо у наступному роцi сума очiкуваного збитку вiд зменшення корисностi збiльшується
або зменшується, i таке збiльшення чи зменшення може бути об’єктивно пов’язане з
подiєю, що вiдбулася пiсля визнання збитку вiд зменшення корисностi, то ранiше
визнаний збиток вiд зменшення корисностi збiльшується чи зменшується шляхом
коригування рахунку резерву. Якщо списання пiзнiше вiдновлюється, то вiдповiдна сума
вiдновлення вiдображається у звiтi про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд.
Зокрема, Банк визначає резерв стосовно кожного окремого значного кредиту на
iндивiдуальнiй основi. Питання, що розглядаються при визначеннi суми резерву,
включають можливiсть реалiзацiї бiзнес-плану контрагента, його здатнiсть пiдвищити
ефективнiсть роботи в разi виникнення фiнансових труднощiв, грошовi надходження,
наявнiсть iншої фiнансової пiдтримки та можлива вартiсть продажу застави, а також
часовi рамки очiкуваних грошових потокiв. Збитки вiд зменшення корисностi оцiнюються
на кожну звiтну дату.
Резерви визначаються на сукупнiй основi стосовно кредитiв клiєнтам, якi не є значимими
окремо (у тому числi кредитнi картки, iпотечнi кредити, автокредити та споживчi
кредити), i для окремо значимих кредитiв, коли немає об’єктивних ознак зменшення
корисностi на iндивiдуальнiй основi. Банк аналiзує резерви пiд зменшення корисностi на
кожну звiтну дату, при цьому кожний кредитний портфель з однаковими
характеристиками аналiзується окремо.
Нефiнансовi активи
Iншi нефiнансовi активи, крiм вiдстрочених податкiв, оцiнюються на кожну звiтну дату на
предмет iснування ознак зменшення корисностi. Сумою очiкуваного вiдшкодування
нефiнансових активiв є бiльша з двох оцiнок: їх справедлива вартiсть за вирахуванням
затрат на реалiзацiю або вартiсть у використаннi. При оцiнцi вартостi у використаннi
очiкуванi у майбутньому грошовi потоки дисконтуються до їх приведеної вартостi з
використанням ставки дисконту до оподаткування, що вiдображає поточнi ринковi оцiнки
вартостi грошових коштiв у часi та ризики, властивi певному активу. Сума очiкуваного
вiдшкодування активу, який самостiйно не генерує надходження грошових коштiв
незалежно вiд надходжень вiд iнших активiв, визначається по одиницi, що генерує
грошовi кошти, до якої вiдноситься цей актив. Збиток вiд зменшення корисностi
визнається тодi, коли балансова вартiсть активу або його одиницi, що генерує грошовi
кошти, перевищує його суму очiкуваного вiдшкодування.

Усi збитки вiд зменшення корисностi нефiнансових активiв визнаються у прибутку або
збитку i сторнуються тiльки тодi, коли змiнюються оцiнки, використанi для визначення
суми очiкуваного вiдшкодування. Збиток вiд зменшення корисностi сторнується тiльки
тодi, коли балансова вартiсть активу не перевищує балансову вартiсть, яка була б
визначена, за вирахуванням зносу чи амортизацiї, якби не був визнаний збиток вiд
зменшення корисностi.
Кредити, умови за якими були переглянутi
Якщо валюту кредиту було змiнено, визнання старого кредиту припиняється, i замiсть
нього в облiку вiдображається новий кредит.
Якщо реструктуризацiя зумовлена фiнансовими труднощами позичальника, i кредит
вважається таким, що його кориснiсть зменшилась пiсля реструктуризацiї, Банк визнає
рiзницю мiж теперiшньою вартiстю майбутнiх грошових потокiв вiдповiдно до нових
умов, дисконтованих з використанням первiсної ефективної процентної ставки, i
балансовою вартiстю до реструктуризацiї у складi витрат на зменшення корисностi у
звiтному перiодi.
Кредити, що пiдлягають сукупнiй оцiнцi на предмет зменшення корисностi, умови яких
було переглянуто, бiльше не вважаються простроченими, а розглядаються як новi
кредити, з моменту отримання мiнiмальної кiлькостi платежiв, що вимагаються згiдно з
новими угодами. Кредити, що пiдлягають iндивiдуальнiй оцiнцi на предмет зменшення
корисностi, умови яких було переглянуто, пiдлягають постiйному перегляду з метою
визначення, чи залишаються вони знецiненими.
Критерiєм знецiнення фiнансового активу згiдно з Методологiєю пiдрахунку знецiнення
за МСФЗ, є вид кредитної заборгованостi Позичальника. Всi кредити, що класифiкуються
як непродуктивнi (Non-performing loans), а саме кредити класифiкованi як «Простроченi»
(Past due), «З малою ймовiрнiстю виплати» (Unlikely to pay) та «Сумнiвнi» (Doubtful)
вiдносяться до знецiнених. Критерiй знецiнення фiнансового iнструмента для розрахунку
суми коригування береться за той же перiод що i сума резерву.
Визначення виду кредитної заборгованостi вiдбувається на щомiсячнiй основi згiдно з
наявнiстю об’єктивних та суб’єктивних критерiїв.»
4.4. Припинення визнання фiнансових iнструментiв
Визнання фiнансових активiв припиняється тiльки тодi, коли продаж призводить до
передачi в основному всiх ризикiв i вигод, пов’язаних з активами. I навпаки, якщо
зберiгається значна частина ризикiв i вигод, пов’язаних з проданими фiнансовими
активами, вони продовжують вiдображатися як активи, навiть якщо право власностi на
них було передано. Якщо неможливо встановити передачу ризикiв i вигод, визнання
фiнансових активiв припиняється, коли контроль над активами втрачається. В iншому разi
якщо контроль зберiгається навiть частково, то Банк продовжує визнавати активи в межах
її участi, що вимiрюється ступенем доступностi до змiн у вартостi проданих активiв та
змiн у вiдповiдних грошових потоках. Нарештi, визнання проданих фiнансових активiв
припиняється, якщо Банк зберiгає договiрнi права на отримання грошових потокiв вiд
активу, але одночасно бере на себе зобов’язання з виплати грошових потокiв, i лише цих
грошових потокiв, третiм особам. Банк припиняє визнання в балансi фiнансового
зобов’язання або його частини, якщо таке зобов’язання погашено, анульовано або строк
його виконання закiнчився.
4.5. Грошовi кошти та їх еквiваленти
За статтею «Грошовi кошти та їх еквiваленти» Банк визнає готiвковi кошти (кошти у касi),
кошти в Нацiональному банку України (окрiм обов’язкових резервiв, перерахованих на
окремий рахунко НБУ, використання яких обмежено), кореспондентськi рахунки та
депозити «овернайт» у банках. Для цiлей Звiту про фiнансовий стан та розрахунку Звiту
про рух грошових коштiв кошти обов’язкових резервiв, що перерахованi на окремий
рахунок в НБУ, не включаються до розрахунку статтi «Грошовi кошти та їх еквiваленти»
у зв’язку iз тим, що iснують обмеження щодо їх використання.

4.6. Кредити та заборгованiсть клiєнтiв
Кредити та заборгованiсть клiєнтiв – це непохiднi фiнансовi активи з фiксованими
платежами або з платежами, що можуть бути визначенi, якi не мають котирування на
активному ринку, за винятком тих, якi Банк:
- - має намiр продати негайно або найближчим часом
- - тих, якi управлiнський персонал при початковому визнаннi визначає як фiнансовi
iнструменти за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки як прибутку або
збитку
- - тих, якi управлiнський персонал при початковому визнаннi визначає як фiнансовi
iнструменти, наявнi для продажу, або
- - тих, по яких утримувач може не вiдшкодувати у значнiй мiрi всi вiдображенi в облiку
iнвестицiї, крiм випадкiв, пов’язаних з погiршенням якостi кредитiв.
Первiсне визнання кредитiв вiдбувається на дату пiдписання договору, на основi
справедливої вартостi фiнансового iнструменту, що дорiвнює виданiй сумi, включаючи
витрати/доходи, якi безпосередньо пов’язанi з одним кредитом i можуть бути визначенi
при їх виникненнi, навiть якщо сплачуються на пiзнiшу дату.
Пiсля первiсного визнання кредити вiдображаються за амортизованою вартiстю, яка
дорiвнює первiснiй вартостi, збiльшенiй/зменшенiй на суми погашення основної суми
боргу, на суми коригувань/вiдшкодувань та амортизацiї, що розраховується за методом
ефективної процентної ставки, рiзницi мiж виданою сумою i сумою, що пiдлягає
поверненню при настаннi строку погашення, що, як правило, стосується витрат/доходiв
безпосередньо пов’язаних з кредитом. Ефективна процентна ставка – це ставка, яка точно
дисконтує очiкуванi майбутнi грошовi виплати за кредитом, а саме основну суми та
проценти, до суми виданих коштiв, включаючи витрати/доходи, пов’язанi з кредитом. Цей
метод оцiнки використовує фiнансовий пiдхiд i дозволяє розподiляти економiчний ефект
вiд витрат/доходiв протягом очiкуваного залишкового строку до погашення кредиту.
4.7. Цiннi папери в портфелi Банку на продаж
Ця категорiя включає фiнансовi активи, якi не включенi до будь-якої з iнших категорiй,
таких як кредити, фiнансовi активи, призначенi для торгiвлi, iнвестицiї, утримуванi до
погашення.
Стосовно боргових цiнних паперiв i акцiй первiсне визнання фiнансових активiв, наявних
для продажу, вiдбувається на дату розрахункiв. При первiсному визнаннi активи
вiдображаються за справедливою вартiстю з урахуванням витрат на здiйснення операцiї i
доходiв, безпосередньо пов’язаних з iнструментом.
Пiсля первiсного визнання фiнансовi активи, наявнi для продажу, вiдображаються за
справедливою вартiстю. Прибутки i збитки вiд змiни справедливої вартостi
вiдображаються у складi iншого сукупного доходу до моменту припинення визнання
фiнансового активу або виникнення ознак зменшення його вартостi. При продажу
фiнансового активу або при визнаннi збитку накопичений прибуток або збиток
сторнується у звiтi про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд. Для визначення
справедливої вартостi фiнансових iнструментiв, що котируються на активному ринку,
використовуються ринковi котирування. У разi вiдсутностi активного ринку для
фiнансового iнструменту, застосовуються моделi оцiнки, що ґрунтуються на ринковiй та
договiрнiй вартостi вiдповiдних базових iнструментiв та iнших факторах. Дольовi
iнструменти, включенi до цiєї категорiї, i похiднi фiнансовi iнструменти, якi мають
дольовi iнструменти як базовий актив, справедливу вартiсть яких неможливо достовiрно
визначити, вiдображаються за собiвартiстю. Фiнансовi активи, наявнi для продажу,
оцiнюються на предмет наявностi об’єктивних ознак збитку вiд зменшення корисностi.
Якщо такi ознаки iснують, збиток визначається як рiзниця мiж балансовою вартiстю
активу та його справедливою вартiстю. Якщо ознак зменшення корисностi бiльше не
iснує, пiсля подiї, що вiдбулась пiсля вiдображення зменшення корисностi, вiдшкодування
вартостi кредитiв або боргових цiнних паперiв вiдображається у звiтi про прибутки i

збитки та iнший сукупний дохiд, а вiдшкодування вартостi дольових iнструментiв – у
складi iншого сукупного доходу. Сума вiдшкодування не повинна призвести до
перевищення балансовою вартiстю фiнансового активу амортизованої вартостi, якби у
попереднiх перiодах не вiдображалися збитки вiд зменшення корисностi.
4.8. Фiнансовi iнструменти за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки як
прибутку або збитку
Фiнансовi iнструменти за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки як
прибутку або збитку включають фiнансовi активи або зобов’язання, якi:
- були придбанi або виникли, головним чином, з метою продажу або зворотного викупу у
найближчому майбутньому;
- є частиною портфеля iдентифiкованих фiнансових iнструментiв, якi управляються разом
та вiдносно яких є свiдчення нещодавньої практики отримання прибутку протягом
короткого промiжку часу;
- є похiдними фiнансовими iнструментами (за винятком похiдних фiнансових
iнструментiв, якi були визначенi та дiють як iнструменти хеджування);
- визначенi при початковому визнаннi як фiнансовi iнструменти за справедливою
вартiстю, з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку.
Управлiнський персонал може визначати фiнансовi активи та зобов’язання як фiнансовi
активи та зобов’язання за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки як
прибутку або збитку, якщо:
- управлiння активами чи зобов’язаннями, їх оцiнка та вiдображення у внутрiшнiй
звiтностi здiйснюється на основi справедливої вартостi;
- таке визначення виключає або значно зменшує невiдповiдностi у бухгалтерському
облiку, якi б виникли за iншого визначення;
- актив чи зобов’язання мiстить вбудований похiдний iнструмент, який значним чином
модифiкує грошовi потоки, якi за iншого визначення були б необхiдними згiдно з
контрактом.
Усi похiднi iнструменти, призначенi для торгових операцiй, справедлива вартiсть яких має
додатне значення, а також придбанi опцiони вiдображаються у звiтностi як активи. Усi
похiднi iнструменти, призначенi для торгових операцiй, справедлива вартiсть яких має
вiд’ємне значення, а також проданi опцiони вiдображаються у звiтностi як зобов’язання.
Управлiнський персонал визначає належну класифiкацiю фiнансових iнструментiв у
зазначену категорiю на момент початкового визнання. Похiднi фiнансовi iнструменти та
фiнансовi iнструменти, якi були визначенi при початковому визнаннi як фiнансовi
iнструменти за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки як прибутку або
збитку, не можуть бути перекласифiкованi з категорiї фiнансових iнструментiв за
справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку. Фiнансовi
активи, якi вiдповiдають визначенню «кредити та дебiторська заборгованiсть», можуть
бути перекласифiкованi з категорiї фiнансових iнструментiв за справедливою вартiстю, з
вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку, або з категорiї фiнансових
iнструментiв, наявних для продажу, якщо Банк має намiр та спроможнiсть утримувати їх у
близькому майбутньому або до строку погашення. Iншi фiнансовi iнструменти можуть
бути перекласифiкованi з категорiї фiнансових iнструментiв за справедливою вартiстю, з
вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку, тiльки у нечисленних випадках. Такi
випадки можуть бути пов’язанi з подiєю, яка є нестандартною або такою, що навряд знову
вiдбудеться найближчим часом.
4.9. Основнi засоби
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.
Оцiнка основних засобiв за станом на 01.11.2015 року, а саме об’єктiв нерухомостi,
здiйснена незалежним сертифiкованим оцiнювачем ТОВ «Кредитне Брокерське
Агентство». 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 метод (метод коригування
вартостi подiбного майна).
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 прибутку.
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.
Банком встановлено наступнi норми амортизацiї, виходячи з наступних строкiв корисного
використання для певних видiв основних засобiв:
Найменування Строк корисного використання, рокiв
Будiвлi, споруди 33,33
Машини та обладнання 4-15
Транспортнi засоби 10
Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) 4-10
Iншi основнi засоби 2-10
Амортизацiя основних засобiв здiйснюється iз застосуванням прямолiнiйного методу.
Протягом 2015 року Банк не змiнював метод нарахування амортизацiї за основними
засобами, а також строки корисного використання основних засобiв.
Вартiсть всiх необоротних активiв пiдлягає амортизацiї (крiм вартостi землi i
незавершених капiтальних iнвестицiй).
Строк амортизацiї вартостi полiпшення об’єкта оперативного лiзингу дорiвнює перiоду,
який починається з мiсяця, наступного за мiсяцем завершення полiпшення i закiнчується
останнiм мiсяцем дiї договору оренди або якщо строк корисного використання яких,
коротший нiж договiр оренди, то строк амортизацiї дорiвнює строку корисного

використання.
Нарахування амортизацiї припиняється на одну з двох дат, що настає ранiше:
– на дату переведення активiв до категорiї необоротних активiв, утримуваних для
продажу;
– на дату припинення визнання активiв.
Перегляд строкiв корисного використання та норм амортизацiї здiйснюється наприкiнцi
кожного року. Протягом 2015 року було переглянуто та не змiнено строки корисного
використання основних засобiв.
Об’єкти основних засобiв припиняють визнаватися як активи в разi їх вибуття внаслiдок
продажу, безоплатного передавання, лiквiдацiї та iнше.
4.10. Нематерiальнi активи
До нематерiальних активiв Банку вiднесенi лiцензiї на використання програм, придбане
програмне забезпечення.
Придбанi нематерiальнi активи облiковуються за первiсною вартiстю (iсторична/фактична
собiвартiсть), яка складається з фактичних витрат на придбання i приведення їх у стан,
придатний до використання.
Подальший облiк нематерiальних активiв здiйснюється за первiсною вартiстю
(собiвартiстю) за вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд
зменшення корисностi.
При нарахуваннi амортизацiї застосовується прямолiнiйний метод. Протягом 2015 року
Банк не змiнював метод нарахування амортизацiї та строки використання нематерiальних
активiв. Перегляд строкiв корисного використання та норм амортизацiї нематерiальних
активiв здiйснюється у разi обґрунтованої економiчної необхiдностi та наприкiнцi
кожного року.
Строки корисного використання нематерiальних активiв та норми щомiсячної амортизацiї
по основних категорiях нематерiальних активiв визначенi такими:
Найменування нематерiальних активiв Строк корисного використання, рокiв
Програмнi комплекси та забезпечення вiд 1 до 10
Лiцензiї на програмне забезпечення вiд 1 до 10
Нарахування амортизацiї проводиться щомiсячно за нормами, розрахованими згiдно зi
строками корисного використання, встановленими по кожному нематерiальному активу.
4.11. Оперативний лiзинг (оренда)
Оперативний лiзинг – це оренда, що не передбачає передавання практично всiх ризикiв i
вигод, пов’язаних з правом власностi на актив, що передається. Угоди про оперативний
лiзинг передбачають передачу орендарю права користування необоротними активами на
строк, що не перевищує строк корисного використання, з обов’язковим поверненням
об’єкту лiзингу у термiн передбачений угодою.
Передача основних засобiв в оперативний лiзинг (оренду) здiйснюється за балансовою
вартiстю.
Переданi в оперативний лiзинг (оренду) основнi засоби облiковуються та оцiнюються в
балансi Банку за тими ж критерiями, за якими оцiнюються iншi власнi основнi засоби
Банку.
Об’єктами лiзингу виступають основнi засоби, що забезпечують дiяльнiсть Банку.
4.12. Iнвестицiйна нерухомiсть
Iнвестицiйна нерухомiсть – це нерухомiсть, що утримується з метою отримання доходу
вiд оренди чи з метою збiльшення капiталу, або для досягнення обох зазначених цiлей, але
не для продажу у ходi звичайної дiяльностi та не для використання у виробництвi чи для
постачання товарiв або надання послуг, чи для адмiнiстративних цiлей. Iнвестицiйна
нерухомiсть оцiнюється за справедливою вартiстю, змiни якої визнаються у прибутку або
збитку.
Якщо характер використання об’єкта iнвестицiйної нерухомостi змiнюється i вiдбувається
його перекласифiкацiя в категорiю основних засобiв, справедлива вартiсть цього об’єкта

на дату перекласифiкацiї стає вартiстю придбання для цiлей його подальшого
вiдображення в облiку.
4.13. Необоротнi активи, утримуванi для продажу
Банк класифiкує необоротнi активи як утримуванi для продажу, якщо балансова вартiсть
таких активiв вiдшкодовуватиметься шляхом операцiї з продажу, а не поточного
використання.
Необоротнi активи класифiкуються як утримуванi для продажу, якщо на дату прийняття
рiшення щодо визнання їх активами, що утримуються для продажу, виконуються такi
умови: стан активiв, у якому вони перебувають, дає змогу здiйснити негайний продаж i є
високий ступiнь iмовiрностi їх продажу.
Необоротнi активи, що утримуються Банком для продажу, оцiнюються i вiдображаються в
бухгалтерському облiку за найменшою з двох оцiнок: балансовою вартiстю або
справедливою вартiстю.
Амортизацiя на необоротнi активи, утримуванi для продажу, не нараховується.
4.14. Похiднi фiнансовi iнструменти
Похiдний iнструмент (дериватив) – це фiнансовий iнструмент, який має всi три такi
характеристики:
а) його вартiсть змiнюється у вiдповiдь на змiну встановленої ставки вiдсотка, цiни
фiнансового iнструменту, цiни споживчих товарiв, валютного курсу, iндексу цiн чи
ставок, показника кредитного рейтингу чи iндексу кредитоспроможностi або подiбної
змiнної;
б) не вимагає початкових чистих iнвестицiй або вимагає початкових чистих iнвестицiй
менших, нiж тi, що були б потрiбнi для iнших типiв контрактiв, якi мають подiбну реакцiю
на змiни ринкових умов;
в) який погашається на майбутню дату.
Усi похiднi фiнансовi iнструменти первiсно оцiнюються та вiдображаються в
бухгалтерському облiку за справедливою вартiстю. Витрати на операцiї визнаються за
рахунками витрат пiд час їх первiсного визнання. Витрати на операцiї не включають
дисконт або премiю за форвардними та опцiонними контрактами.
На кожну наступну пiсля первiсного визнання дату балансу похiднi фiнансовi iнструменти
оцiнюються за справедливою вартiстю без будь-яких витрат на операцiї.
Переоцiнка похiдних фiнансових iнструментiв, якими є бiржовi iнструменти, здiйснюється
Банком за результатами кожного бiржового дня (торговельної сесiї) за визначеною бiржею
котирувальною (розрахунковою) цiною.
Якщо котирування ринкових цiн на похiднi фiнансовi iнструменти є недоступним, то Банк
застосовує для визначення справедливої вартостi такi методи:
- посилання на ринкову цiну iншого подiбного iнструменту;
- аналiз дисконтованих грошових потокiв;
- iншi методи, що забезпечують достовiрне визначення справедливої вартостi похiдних
фiнансових iнструментiв.
4.15. Залученi кошти
До категорiї залучених коштiв Банк вiдносить облiгацiї власної емiсiї. Облiгацiї власної
емiсiї можуть бути реалiзованi Банком за номiнальною вартiстю з дисконтом або з
премiєю.
Нарахування вiдсоткiв та амортизацiя дисконту (премiї) за облiгацiями власної емiсiї
здiйснюються залежно вiд умов емiсiї цiнних паперiв, але не рiдше одного разу на мiсяць
протягом перiоду вiд дати розмiщення цiнного папера до дати його погашення.
Сума амортизацiї дисконту (премiї) за звiтний перiод розраховується за методом
ефективної ставки вiдсотка. За операцiями з борговими цiнними паперами власної емiсiї
сума амортизацiї дисконту збiльшує процентнi витрати, а сума амортизацiї премiї
зменшує процентнi витрати.
Облiгацiї власної емiсiї можуть погашатися у разi настання строку погашення або

достроково (якщо це визначено умовами випуску). Визнання Банком фiнансового
зобов’язання припиняється тодi, коли його зобов’язання за договором погашено,
анульовано або строк його дiї закiнчився. У разi дострокового погашення цiнного папера
здiйснюється амортизацiя вiдповiдної частини дисконту (премiї) до дати погашення.
4.16. Резерви за зобов’язаннями
Банк формує резерви за зобов’язаннями та за потенцiйними зобов’язаннями.
Резерви пiд потенцiйнi зобов’язання покривають ймовiрнi ризики, що виникають
внаслiдок позовiв про вiдшкодування збиткiв третiм особам. Резерв створюється Банком у
розмiрi, необхiдному для вiдшкодування усiх розумно обґрунтованих ймовiрних витрат
Банку за позовними вимогами третiх сторiн, що будуть понесенi.
Резерв забезпечення визнається Банком тiльки за умови, якщо виконуються усi наступнi
умови:
- Банк має теперiшню заборгованiсть (юридичну чи очiкувану), що виникла внаслiдок
минулих подiй;
- ймовiрно, що матиме мiсце вибуття економiчних ресурсiв, що необхiдне для погашення
заборгованостi;
- можна достовiрно оцiнити суму заборгованостi.
4.17. Виплати працiвникам
Згiдно з вимогами українського законодавства, Банк утримує суми пенсiйних внескiв iз
заробiтної плати працiвникiв i сплачує їх до Державного пенсiйного фонду України. Крiм
цього, згiдно з вимогами державної пенсiйної системи, працедавець розраховує суму
поточних платежiв як процент вiд сукупних поточних виплат персоналу. Цi витрати
визнаються у перiодi, в якому нараховується вiдповiдна заробiтна плата. Пiсля закiнчення
трудової дiяльностi працiвники отримують пенсiйнi виплати вiд Державного пенсiйного
фонду України. Банк не має програм додаткових виплат при виходi на пенсiю або iнших
суттєвих компенсацiйних програм, якi вимагали б додаткових нарахувань.
Банк формує резерви пiд зобов’язання за невикористаними вiдпустками.
4.18. Податок на прибуток
Банк визнає поточний податок на прибуток зобов’язанням у сумi, що розрахована за
звiтний перiод вiдповiдно до податкового законодавства України. Згiдно п.10 пiдроздiлу 4
роздiлу XX Податкового Кодексу України, ставка податку на прибуток в 2014 роцi (на
звiтну дату 31.12.2014 року) та 2015 (на звiтну дату 31.12.2015 року) становила 18%.
Податок на прибуток або збиток складається з поточного та вiдстроченого податкiв.
Податок на прибуток визнається у прибутку або збитку за винятком випадкiв, коли вiн
вiдноситься до статей, визнаних безпосередньо у власному капiталi. У таких випадках вiн
визнається у власному капiталi.
Поточний податок на прибуток складається з очiкуваного податку до сплати,
розрахованого на основi оподатковуваного прибутку за рiк з використанням ставок
оподаткування, що дiють або фактично дiють на дату звiту про фiнансовий стан, та будьяких коригувань податку, що пiдлягає сплатi за попереднi роки.
Вiдстрочений податок визнається за тимчасовими рiзницями мiж балансовими сумами
активiв та зобов’язань, що використовуються для цiлей фiнансової звiтностi, i сумами, що
використовуються для цiлей оподаткування. Вiдстрочений податок оцiнюється за
ставками оподаткування, якi, як очiкується, будуть застосованi до тимчасових рiзниць на
момент їх сторнування, згiдно iз законодавством, введеним у дiю або практично дiючим
на звiтну дату.
Вiдстрочений податковий актив визнається тiльки за умови, що iснує ймовiрнiсть
отримання в майбутньому оподаткованого прибутку, за рахунок якого можуть бути
використанi невикористанi перед цим податковi збитки та кредити. Вiдстрочений
податковий актив зменшується коли реалiзацiя вiдповiдних податкових вигод не є
ймовiрною.
Вiдстроченi податковi активи i зобов’язання, що пов’язанi з тим самим податком i

пiдлягають сплатi у той же перiод, згортаються. У роки, коли сума неоподатковуваних
тимчасових рiзниць є бiльшою нiж сума оподатковуваних тимчасових рiзниць, вiдповiднi
вiдстроченi податковi активи включаються до складу активiв у звiтi про фiнансовий стан у
статтi «Вiдстроченi податковi активи». З iншого боку, в роки, коли сума оподатковуваних
тимчасових рiзниць є бiльшою нiж сума неоподатковуваних тимчасових рiзниць,
вiдповiднi вiдстроченi податки включаються до складу зобов’язань у звiтi про фiнансовий
стан у статтi «Вiдстроченi податковi зобов’язання».
При визначеннi частки невикористаних вiдстрочених податкових активiв i непогашених
вiдстрочених податкових зобов’язань, що, як очiкується, буде реалiзована у роки пiсля
дати балансу, проводиться перевiрка ймовiрностi такої реалiзацiї. Якщо очiкуваного
оподатковуваного прибутку недостатньо для покриття неоподатковуваних тимчасових
рiзниць, реалiзацiя яких очiкувалась протягом перiоду, визнається зменшення корисностi
вiдстроченого податкового активу.
Визнана сума зменшення корисностi вiдображається у статтi «Податок на прибуток» звiту
про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд.
Оподатковуваний прибуток майбутнiх перiодiв розраховується на основi бiзнес-плану,
розробленого керiвництвом, i з урахуванням наявних можливостей податкового
планування.
4.19. Статутний капiтал та емiсiйний дохiд
Статутний капiтал – сплачена грошовими внесками учасникiв Банку вартiсть акцiй, паїв
Банку в розмiрi, визначеному статутом.
Емiсiйнi рiзницi (емiсiйний дохiд) – це перевищення суми коштiв, отриманих вiд
первинного випуску або продажу власних акцiй (iнших корпоративних прав), над їх
номiналом або перевищення номiналу акцiй (iнших корпоративних прав) над вартiстю їх
викупу.
4.20. Визнання доходiв та витрат
Облiк доходiв та витрат базується на методi нарахування, тобто вони вiдображаються в
тому перiодi, до якого вiдносяться.
Дохiд, пов’язаний з наданням послуг, визнається виходячи зi ступеню завершення
операцiї на дату балансу та в разi можливостi достовiрно оцiнити результат цiєї операцiї.
Процентнi доходи i витрати обчислюються пропорцiйно часу i сумi активу (зобов’язання)
iз застосуванням ефективної ставки вiдсотка.
Будь-якi рiзницi, що виникають мiж сумою визнаних за ефективною ставкою вiдсотка
процентних доходiв (витрат) та нарахованих за номiнальною процентною ставкою доходiв
(витрат) за фiнансовими iнструментами, придбаними (наданими, отриманими) за
номiнальною вартiстю (без дисконту або премiї), вiдображаються за рахунками з облiку
неамортизованого дисконту (премiї) у кореспонденцiї з рахунками з облiку процентних
доходiв (витрат).
Комiсiї, що не включаються у вартiсть кредиту (наприклад, комiсiї за розрахунково-касове
обслуговування, тощо), вiдносяться на рахунки з облiку комiсiйних доходiв.
За борговими цiнними паперами в портфелi Банку на продаж визнаються процентнi
доходи, в тому числi процентнi доходи у виглядi амортизацiї дисконту (премiї), з
використанням ефективної ставки вiдсотка.
Дивiденди, що отриманi вiд цiнних паперiв з невизначеним доходом в портфелi Банку на
продаж пiд час володiння ними, вiдносяться на доходи звiтного перiоду.
4.21. Iноземна валюта
Активи та зобов’язання, доходи та витрати вiд операцiй з iноземними валютами
вiдображаються в гривневому еквiвалентi за офiцiйними курсами НБУ щодо iноземних
валют та банкiвських металiв на дату вiдображення в облiку.
Облiк доходiв та витрат в iноземнiй валютi проводиться шляхом перерахування у валюту
України за курсом НБУ на дату здiйснення операцiї, за якою отриманi доходи або
понесенi витрати. У разi нарахування доходiв або витрат в iноземнiй валютi облiк

проводиться за курсом на дату проведення нарахування.
У Звiтi про фiнансовий стан активи i пасиви в iноземнiй валютi вiдображаються за
офiцiйним курсом, встановленим НБУ на звiтну дату. За станом на 31 грудня НБУ
встановлено наступнi курси:
Валюта
31 грудня 2015 року 31 грудня 2014 року
Долар США 24,00
15,77
Євро
26,22
19,23
Переоцiнка усiх рахункiв монетарних статей балансу здiйснюється при кожнiй змiнi курсу
НБУ та вiдображається за статтею «Результат вiд переоцiнки iноземної валюти» Звiту про
прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд.
Банк визнає результати вiд торгiвлi iноземною валютою як результат вiд купiвлi, продажу,
обмiну iноземної валюти.
4.22. Згортання
Згортання фiнансових активiв та зобов’язань з вiдображенням лише чистого сальдо у звiтi
про фiнансовий стан здiйснюється тiльки за наявностi юридично закрiпленого права
здiйснити згортання та намiру реалiзувати актив одночасно з погашенням зобов’язання.
4.23. Оцiнка амортизованої вартостi
Амортизована вартiсть фiнансового активу або фiнансового зобов’язання – це сума, за
якою фiнансовий актив чи зобов’язання оцiнюється при первiсному визнаннi, мiнус
виплати основної суми, плюс (або мiнус) накопичена амортизацiя будь-якої рiзницi мiж
цiєю первiсною сумою та сумою погашення, визначеною iз застосуванням методу
ефективного процента, та мiнус будь-який збиток вiд зменшення корисностi.
Ефективна процентна ставка – це ставка, яка точно дисконтує попередньо оцiненi
майбутнi платежi або надходження грошових коштiв протягом очiкуваного строку дiї
фiнансового iнструмента або перiоду до майбутньої дати перерахунку цiни до чистої
балансової вартостi фiнансового активу чи фiнансового зобов’язання. При обчисленнi
приведеної вартостi ефективна процента ставка застосовується до потокiв майбутнiх
грошових надходжень або виплат протягом всього строку дiї фiнансового активу чи
зобов’язання або протягом коротшого перiоду при повтореннi певних умов (наприклад,
перегляду ринкових процентних ставок).
Пiсля первiсного визнання амортизована вартiсть дозволяє розподiляти доходи i витрати
безпосередньо шляхом зменшення або збiльшення вартостi iнструменту протягом всього
очiкуваного строку дiї у процесi амортизацiї. Визначення амортизованої вартостi
вiдрiзняється в залежностi вiд того, чи мають фiнансовi активи/зобов’язання фiксованi або
плаваючi ставки, в останньому випадку залежно вiд того, чи вiдома заздалегiдь
волатильнiсть ставки. Стосовно iнструментiв з фiксованою ставкою або фiксованою
ставкою у певних часових рамках майбутнi грошовi потоки визначаються на основi
вiдомої процентної ставки (фiксованої або плаваючої) протягом усього строку
фiнансування. Стосовно фiнансових активiв/зобов’язань з плаваючою ставкою,
волатильнiсть якої не вiдома заздалегiдь (наприклад, тому що вона прив’язана до iндексу),
визначення грошових потокiв здiйснюється на основi останньої вiдомої ставки. При
кожному переглядi процентної ставки перераховуються норми амортизацiї та ефективна
процентна ставка протягом усього строку дiї iнвестицiї, тобто до настання строку
погашення. Будь-якi змiни вiдображаються у звiтi про прибутки та збитки як прибуток або
збиток.
Кредити, iнвестицiї, утримуванi до погашення, кредиторська заборгованiсть та випущеннi
цiннi папери вiдображаються за амортизованою вартiстю.
4.24. Оцiнка справедливої вартостi
МСФЗ 13 встановлює єдину структуру для вимiрювання справедливої вартостi та
оприлюднення вимiрювань справедливої вартостi, коли вимагається таке вимiрювання або
воно дозволено iншими МСФЗ. Таке визначення справедливої вартостi наголошує, що
справедлива вартiсть – це вимiрювання, яке базується на ринку, а не вимiрювання на

основi установи. При вимiрюваннi справедливої вартостi, Банк використовує припущення,
що використовували б учасники ринку при оцiнюваннi активу та пасиву за поточних
ринкових умов, включаючи припущення про ризик. В результатi, намiр Банку утримувати
актив або розрахуватись чи в якийсь iнший спосiб виконати зобов’язання не є
релевантним при вимiрюваннi справедливої вартостi. МСФЗ 13 застосовується, коли
iнший МСФЗ вимагає або дозволяє вимiрювання справедливої вартостi або розголошення
вимiрювань справедливої вартостi. Структура вимiрювання справедливої вартостi,
описана у МСФЗ 13, застосовується до початкового та подальшого вимiрювання, якщо
справедлива вартiсть вимагається або дозволяється iншими МСФЗ.
Справедлива вартiсть – це цiна, яку було б отримано за продаж активу або сплачено за
переведення зобов’язання у звичайну операцiю мiж учасниками ринку у дату
вимiрювання на основний ринок, або за його вiдсутностi, на найбiльш вигiдний ринок, до
якого Банк має доступ у таку дату. Справедлива вартiсть зобов’язання вiдображає ризик
його невиконання.
В результатi, Банк прийняв нове визначення справедливої вартостi, як викладено нижче.
Змiна не мала жодного значного впливу на вимiрювання активiв та пасивiв.
Для фiнансових iнструментiв, справедлива вартiсть визначається через використання
заявлених цiн, отриманих з активного фiнансового ринку. Ринок вважається активним,
якщо операцiї за активами або пасивами проводяться з достатньою перiодичнiстю та
об’ємом, для надання iнформацiї щодо вартостi на постiйнiй основi.
Якщо ринок для фiнансового iнструменту не є активним, Банк оцiнює справедливу
вартiсть, використовуючи технiку оцiнювання. Обрана технiка оцiнювання iнкорпорує всi
фактори, якi учасники ринку враховували б при оцiнюваннi операцiї. Метою
використання технiки оцiнювання є оцiнка цiни, за якою би вiдбулась звичайна операцiя з
продажу активу або передачi пасиву мiж учасниками ринку у дату вимiрювання за
поточних ринкових умов.
Методи оцiнюванки включають:
- - використання ринкових даних, якi опосередковано пов’язанi з iнструментом, який
вимiрюється та отримуються з продуктiв з такими самими характеристиками ризику;
- - використання – навiть лише частково – даних, якi не вiдслiдковуються, якi не походять
з ринку, для яких використовуються вимiрювання та припущення, зробленi оцiнювачем.
При оцiнцi справедливої вартостi, Банк максимiзує використання вiдповiдних даних, якi
вiдслiдковуються та мiнiмiзує використання даних, якi не вiдслiдковуються. Банк оцiнює
справедливу вартiсть, використовуючи наступну iєрархiю справедливої вартостi, яка
вiдображає значущiсть даних, використаних при вимiрюваннi:
Вхiднi данi 1 рiвня:
Вхiднi данi 1 рiвня – це заявленi цiни (невiдкорегованi) на активних ринках для
iдентичних активiв або пасивiв, якi Банк може оцiнити на дату вимiрювання.
Цiна котирування на активному ринку є найнадiйнiшим свiдченням справедливої вартостi
та використовується без коригування для оцiнки справедливої вартостi, кожного разу,
коли вона буде наявною. Якщо данi 1 рiвня наявнi для фiнансових iнструментiв, деякi з
яких можуть обмiнюватись на багатьох активних ринках, акцент в межах 1 рiвня робиться
на визначеннi наступного:
(a) основного ринку для актива чи зобовязання або, за вiдсутностi основного ринку,
найсприятливiншого ринку для актива чи зобовязання; та
(b) чи може Банк здiйснити операцiю для цього актива або зобовязання за такою цiною на
такому ринку на дату оцiнки.
Якщо Банк займає позицiю в єдиному активi або пасивi (включаючи позицiю, яка включає
велику кiлькiсть iдентичних активiв або пасивiв, таких як утримання фiнансових
iнструментiв) i актив або пасив торгується на активному ринку, справедлива вартiсть
активу або пасиву буде вимiрюватись в межах 1 рiвня, як продукту заявленої цiни для
iндивiдуального активу або пасиву та кiлькостi, яка утримується Банком. Цей випадок,

навiть якщо нормального щоденного торгового об’єму ринку недостатньо для поглинання
кiлькостi, яка утримується та розмiщення замовлень для продажу позицiї в одну операцiю,
може вплинути на заявлену цiну.
Якщо актив або пасив, вимiряний за справедливою вартiстю має цiну покупця та цiну
продавця, Банк використовує цiни покупця для позицiй активу та цiну продавця для
позицiй пасиву.
Данi 2 рiвня:
Данi 2 рiвня – це данi, вiдмiннi вiд заявлених цiн, якi вiдносяться до 1 рiвня, якi
вiдслiдковуються для активу або пасиву прямо або опосередковано. Якщо актив або пасив
має конкретний (договiрний) строк, данi 2 рiвня повиннi бути такими, що можна
вiдслiдковувати в основному для всього строку активу та пасиву. Данi 2 рiвня включають
наступне:
(a) заявленi цiни для таких самих активiв або пасивiв на активних ринках.
(b) заявленi цiни для iдентичних або однакових активiв або пасивiв на ринках, якi не є
активними.
(c) данi, вiдмiннi вiд заявлених цiн, якi можна вiдслiдкувати для активу або пасиву,
наприклад:
(i) вiдсотковi ставки та кривi доходiв, якi вiдслiдковуються на iнтервалах, якi спiльно
котируються;
(ii) власна волатильнiсть; та
(iii) кредитнi спреди.
(d) данi, пiдтвердженi ринком.
Коригування до даних 2 рiвня можуть варiюватись, залежно вiд факторiв, особливих для
активу або пасиву. Такi фактори включають наступне:
(a) умова або мiсцезнаходження активу;
(b) спектр, до якого вiдносяться данi, до пунктiв, якi можна порiвняти з активом або
пасивом; та
(c) об’єм або рiвень дiяльностi на ринках, в межах яких спостерiгаються данi.
Коригування до даних 2 рiвня, якi є вагомими для всього вимiрювання, можуть призвести
до вимiрювання справедливої вартостi, яка класифiкується в межах 3 рiвня iєрархiї
справедливої вартостi, якщо коригування застосовує значнi данi, якi не є у публiчному
доступi.
Данi 3 рiвня:
Данi 3 рiвня – це данi, якi не вiдслiдковуються для активу або пасиву.
Дана категорiя включає всi iнструменти, де технiка оцiнювання включає данi, не на основi
даних, якi вiдслiдковуються та данi, якi не вiдслiдковуються мають значний вплив на
оцiнку iнструменту. Дана категорiя включає iнструменти, якi оцiнюються на основi
заявлених цiн на такi самi iнструменти, де значнi корегування або припущення, якi не
вiдслiдковуються, повиннi вiдображувати рiзницi мiж iнструментами.
Станом на 31 грудня 2014 року Банк не мав жодних фiнансових iнструментiв, якi
класифiкувались, як 3 рiвень за iєрархiєю справедливої вартостi, якi використовують
значнi данi, якi не вiдслiдковуються публiчно для вимiрювання справедливої вартостi.
Вибiр мiж вищенаведеними технiками оцiнювання не є вiльним, а повинен дотримуватись
спецiального порядку прiоритетностi. Зокрема, якщо наявнi заявленi цiни на активних
ринках, як правило, iншi пiдходи оцiнювання використовувати не можна. МСФЗ 13
описує три рiзнi технiки оцiнювання, якi можуть використовуватись для вимiрювання
справедливої вартостi (якi використовувались би до iєрархiї 2 та 3 рiвнiв, на основi даних,
якi використовуються у технiках оцiнювання):
- Ринковий пiдхiд: використовується порiвняння цiн та iнша релевантна iнформацiя, з
залученням iдентичних або однакових активiв або пасивiв.
- Дохiдний пiдхiд: конвертує майбутнi суми (наприклад, грошовi потоки або доходи та
витрати) до єдиної поточної (дисконтованої) суми, яка вiдображує поточнi очiкування

ринку щодо таких майбутнiх сум.
- Витратний пiдхiд: вiдображує суму, яка наразi необхiдна для замiни працездатностi
активу (часто), яка вiдноситься до поточної вартостi замiни, яка вiдрiзняється вiд
понесених витрат).
Банк використовує технiки оцiнювання, якi є належними за певних обставин, i для яких
наявнi данi у достатнiй кiлькостi. У деяких випадках, це призведе до використання бiльше,
нiж однiєї технiки.
Методи оцiнювання, якi використовуються для вимiрювання справедливої вартостi,
повиннi застосовуватись послiдовно. Однак, змiна технiки оцiнювання або її застосування
є належним, якщо змiна призводить до вимiрювання, яке дорiвнює або бiльше вiдображує
справедливу вартiсть за даних обставин. Таким випадком може бути, наприклад, якщо
мало мiсце будь-що з наведеного нижче:
(a) розвиваються новi ринки;
(b) стає доступною нова iнформацiя;
(c) iнформацiя, яка використовувалась ранiше, бiльше недоступна;
(d) вдосконалюються технiки оцiнювання;
(e) змiнюються ринковi умови.
Банк формалiзував Полiтику управлiння ринковим ризиком, яка передбачає принципи та
iнструменти, якi використовуються для оцiнки, контролю та управлiння справедливою
вартiстю, та передбачає загальну вiдповiдальнiсть головного управлiння ризикменеджменту за вимiрювання справедливої вартостi, який є незалежним вiд операцiйного
пiдроздiлу.
Станом на 31 грудня 2015 р., оцiнка справедливої вартостi застосовувалась до земельних
дiлянок та будiвель, якi оцiнювались незалежною установою в кiнцi року, беручи до уваги
спочатку порiвняльний метод продажiв або пiдхiд капiталiзацiї доходу по вiдношенню до
майна, та витратний пiдхiд по вiдношенню до певної iнфраструктури або спецiалiзованого
майна з обмеженою ринковою iнформацiєю.
4.25. Iнформацiя за операцiйними сегментами
Операцiйний сегмент – це компонент Банку, який займається господарською дiяльнiстю, в
рамках якої вiн може отримувати доходи або нести витрати (включаючи доходи та
витрати вiд операцiй з iншими компонентами того самого Банку), результати дiяльностi
якого регулярно аналiзуються вищою посадовою особою, вiдповiдальною за прийняття
операцiйних рiшень щодо розподiлу ресурсiв мiж сегментами та оцiнки фiнансових
результатiв їх дiяльностi, та стосовно якого iснує окрема фiнансова iнформацiя.
Банк являє собою один звiтний сегмент, управлiння яким здiйснюється централiзовано, i
дотримується єдиної кредитної полiтики та маркетингової стратегiї.
Банк не має клiєнтiв, доходи за якими перевищують 10% вiд загальної суми зовнiшнього
доходу.
Практично всi доходи вiд зовнiшнiх клiєнтiв вiдносяться до резидентiв України.
Практично всi активи знаходяться в Українi.
Економiчне середовище, в умовах якого банк здiйснює свою дiяльнiсть.
2015 став роком системних змiн або перезавантаження в iсторiї України. Пiсля етапу
стагнацiї в 2014, українська економiка дуже повiльними темпами «почала» розвиватися у
2015 роцi. Цьому сприяли ряд проведених реформ Урядом в рамках обраної полiтики
розвитку прiоритетних напрямкiв економiки (агропромисловий та паливно-енергетичний
комплекси), а саме пошук нових ринкiв збуту продукцiї, налагодження нових зв’язкiв з
метою диверсифiкацiї ризикiв залежностi вiд Росiї на постачання природного газу та
зменшення його вартостi як для населення так i для виробництва, реструктуризацiя боргу
МВФ. Проте, продовження конфлiкту на Сходi України провокувало вiдплив капiталу з
країни, значнi коливання в обсягах депозитiв по банкiвськiй системi, що створювало

подальший суттєвий девальвацiйно-iнфляцiйний тиск.
ВВП та промисловiсть
Впродовж 2015 року економiка країни перебувала у станi спаду. Це було обумовлено
продовженням конфлiкту на Сходi України, слабким попитом на український експорт за
рахунок погiршення економiчних зв’язкiв з основними торговими партнерами України,
низьким рiвнем кредитної активностi як населення так й iнвесторiв та погiршенням
фiнансових показникiв провiдних компанiй, що у комплексi вплинуло на зростання ВВП.
В 3-му кварталi 2015 року ВВП прискорило падiння на -7% порiвняно з 3-м кварталом
2014 року (в 2-му кварталi 2015 року -14,6%). Разом з тим, споживчий ринок продовжує
вiдчувати ризик iнфляцiї та девальвацiї. Погiршення в промисловостi вiдбувається за
рахунок 2-х негативних факторiв - зростаючого валютного курсу та конфлiкту на Сходi
країни.
Загалом тенденцiя в рiзних секторах економiки носить нестiйкий характер вiдновлення
економiчної активностi, насамперед, через слабкий внутрiшнiй споживчий попит. Тому
майже всi сектори економiки показали протягом 2015 року спад в порiвняннi з 2014
роком.
Iнфляцiя
За 2015 рiк зростання iнфляцiї досягло +43,3% (до грудня 2014 року). Слiд вiдмiтити, що
основний пiк iнфляцiї був зафiксований у квiтнi +60,9% (до квiтня 2014 року), i вже
починаючи з травня мiсяця спостерiгається незначна дефляцiя. Причиною цьому стали
низький попит на товари українського експорту, зниження курсу нацiональної валюти та
зростання цiн на iмпорт, перегляд тарифiв на комунальнi послуги згiдно до вимог МВФ,
пiдвищення окремих адмiнiстративно регульованих цiн тощо. Продукти харчування за цей
перiод зросли на +41,5%, алкогольнi напої та тютюновi вироби зросли на +22,7%,
комунальнi послуги +103%, транспортнi послуги + 20,4%, одяг та взуття +35,0%.
Валютний курс та лiквiднiсть банкiвської системи.
У 2015 роцi починаючи з травня мiсяця був профiцит зведеного платiжного балансу на
вiдмiну вiд дефiциту у 2014 роцi, що дозволило збiльшити мiжнароднi валютнi резерви у
листопадi до 13,1 млрд. дол. США ( у 2014 – 9,9 млрд. дол. США). Впродовж року НБУ
чотири рази змiнював облiкову ставку (з 14% до 19,5%, з 19,5% до 30%, з 30% до 27% та з
27% до 22%), що було обумовлено пiдвищенням внутрiшньої вартостi нацiональної
валюти, яку необхiдно було пiдтримати вiд девальвацiйного та iнфляцiйного тиску, який
був характерний на початку року. Проте ситуацiя на валютному ринку України
починаючи з 3-го кварталу 2015 року залишалася вiдносно стабiльною i передбачуваною.
Це призвело до поступового послаблення обмежень на валютному ринку.
В умовах непередбачуваних економiчних спалахiв вiд очiкуваних мiсцевих виборiв,
зниження цiн на основнi види сировини «продуктiв українського експорту», сезонi
коливання попиту на валюту, що пов’язанi з виплатою по енергоносiям, а також платежi
Фонду гарантування вкладiв, якi спричинили подальше поглиблення девальвацiї, змусило
НБУ вжити заходи щодо зменшення попиту на валюту в рамках полiтики вiльного
курсоутворення.
Для мiжбанкiвського валютного ринку України в 2015 роцi на вiдмiну вiд минулого року
було притаманне перевищення обсягу купленої валюти над проданою населенню. Разом з
тим Нацiональний банк України продовжував проводити комплекс заходiв щодо
збалансування ситуацiї на валютному ринку України за рахунок проведення iнтервенцiй з
продажу iноземної валюти. Так на вiдмiну вiд 2014 року, обсяг проданої валюти у 2015
роцi знизився вiд 8,1 млрд. дол. США до 0,2 млрд. дол. США. Але незважаючи на це
офiцiйний курс нацiональної валюти до долара у 2015 роцi девальвував на -52%, в той час
як ринковий курс обiзцiнився лише на -36%. Попит на iноземну валюту був на низькому
рiвнi (порiвнюючи з 2014 роком). За 11м 2015 сальдо по операцiям купiвлi-продажу
валюти населенням становило 1,4 млрд. дол. США (проданої), тодi як за 11 м 2014 рiк
населенням було придбано 2,4 млрд. дол. Лiквiднiсть системи впродовж звiтного року

була на достатньому рiвнi, незважаючи на те, що у 2015 роцi середнiй стан коррахункiв
банкiв був на рiвнi 24 млрд. грн., тодi як в 2014 – на рiвнi 29 млрд. грн., що було
обумовлене визнанням крупних банкiв неплатоспроможними i проблемними та
виведенням їх з ринку. Середньозважена вiдсоткова ставка МБК зросла за 2015 рiк з
14,4% до 20,4%.
Банкiвська система
Реалiзацiя грошово-кредитної полiтики в 2015 роцi здiйснювалася в умовах
несприятливих макроекономiчних трендiв на фонi соцiально-полiтичного напруження в
країнi, який пiдсилювався конфлiктом на Сходi країни. Це призводило до погiршення
очiкувань учасникiв ринку, що значною мiрою проявлялося у рiзких коливаннях ресурсiв
банкiв (з початку року значнi вiдтоки депозитiв, тодi як з середини року ситуацiя
докорiнно змiнилася) та капiталу з країни. Крiм того, впродовж звiтного року 43 банка
були вiднесенi Нацiональним банком України до категорiї неплатоспроможних та
бiльшiсть з них лiквiдована.
За даними НБУ монетарна база Українi за 11м 2015 року зменшилася на -3,6%. Її
зменшення вiдбулося за рахунок зниження грошової маси в нацiональнiй валютi, що було
частково компенсовано зростанням грошової маси в iноземнiй валютi за рахунок
курсовою переоцiнкою. Тому в даному звiтi аналiз валютних залишкiв депозитного та
кредитного портфелiв проводиться в доларовому еквiвалентi.
За 11 мiс 2015 року сукупний депозитний портфель банкiв зменшився як у нацiональної
так i в iноземнiй валютi. В нацiональнiй валютi залишки зменшилися на -0,5% (або -1,9
млрд. грн.), в iноземнiй -28,6% (або -5,6 млрд. дол. США). Слiд вiдмiтити, що найбiльший
вiдтiк коштiв вiдбувся за депозитами населення, тодi як зменшення депозитного портфелю
юридичних осiб було значно менше. Так, залишки за депозитами населення в
нацiональнiй валютi зменшились на -10,3% (-20,2 млрд. грн.), в iноземнiй валютi -33,1%
або -4,5 млрд. дол. США. В той же час депозити юридичних осiб в нацiональнiй валютi
збiльшилися на +10,7% (або +18,2 млрд. грн.) та зменшилися в iноземнiй валютi на -17,7%
(або -1,0 млрд. дол. США).
Процентна полiтика Нацiонального банку України в 2015 роцi з огляду на полiтичнi та
економiчнi ризики була спрямована на пiдвищення внутрiшньої вартостi нацiональної
валюти, що сприяло зменшенню девальвацiйного та iнфляцiйного тиску. Так, НБУ
протягом 2015 року чотири рази змiнював облiкову ставку з 14,0% до 22,0%, що призвело
до збiльшення вартостi коштiв у нацiональнiй валютi за депозитами та кредитами. За
даними Українського iндексу ставок за депозитами фiзичних осiб, середня процентна
ставка в нацiональнiй валютi за 11 мiс 2015 року збiльшилась на +0,6% до 20,7%, тодi як в
iноземнiй валютi вiдбулося зменшення в середньому на -0,4% до 7,7%.
Негативна динамiка основних макроекономiчних iндикаторiв, зростання вартостi
гривневого ресурсу, продовження конфлiкту на Сходi України, поглиблення
девальвацiйних процесiв негативно позначилися, як на платоспроможностi позичальникiв
так i на кредитнiй активностi банкiв в 2015 роцi. Загальний кредитний портфель за 2015
рiк в нацiональнiй валютi зменшився на -14,9% (або -80,9 млрд. грн.) та в iноземнiй валютi
на -19,8% (або -5,9 млрд. дол. США). Найбiльший спад вiдбувся у кредитному портфелi
юридичних осiб в нацiональнiй валютi -12,3% (-53,7 млрд. грн.) та в iноземнiй на -15,9% (3,8 млрд. дол. США). Залишки за кредитами фiзичних осiб зменшилися в нацiональнiй
валютi на -25,4% (-27,2 млрд. грн.) та -34,7% (-2,2 млрд. дол. США) – в iноземнiй валютi.
За 11 мiс 2015 року частка простроченої заборгованостi в загальному кредитному
портфелi зросла з 13,5% до 21,2%. Банки змушенi були доформувати резерви пiд кредитнi
операцiї, що призводило до вiд'ємного значення фiнансового результату, падiння
регулятивного капiталу та чинило тиск на показники ефективностi дiяльностi.
Впродовж 2015 року банкiвська система України продовжувала працювати в умовах
вiд’ємної операцiйної рентабельностi. За результатами 11 мiсяцiв 2015 року був
отриманий збиток у розмiрi -57,2 млрд. грн, в основному за рахунок формування резервiв

пiд кредити.
У звiтному 2015 роцi були запущенi такi продукти:
1. Пакет Фамiльний - продано бiльше 2000 штук. Iнформацiя про послугу:
http://www.pravex.com/rus/services/personal/Card_pack/famiglia
2. Пiдключено два нових партнера по кредитуванню Iдеа-Банк та Кредит-Маркет – видано
кредитiв на 19 млн грн.
3. Запущено в роботу комплексний договiр обслуговування клiєнтiв, який включає в себе
пять продуктiв та дозволив в 2 рази скоротити час обслуговування та затрати на папiр
4. Стартували такi депозитнi продукти як: Депозитнi сертифiкати, депозит «ПравексКласика»
5. Пiдписано договiр iз мiжнародною системрою переказiв RIA
6. Оптимiзовано кiлькiсть вiддiлень банку
7. Запущено близько 6 нових страхових продуктiв по проекту «Банкострахування»
8. Стартувала iнформацiйна сторiнка для клiєнтiв де можна переглянути свої рахунки та
сформувати виписки по ним
9. Покращили сервiс обслуговування клiєнтiв завдяки впровадженню методики NPS та
Таємного покупця
10. Розпочато роботу над повноцiнним iнтернет-банкiнгом та новим банкiвським сайтом
11. Проведено повний «репрайсiнг» комiсiй
12. Впроваджено нову систему оцiнку роботи вiддiлення по методу «Чистого доходу»,
який було покращено в 4 рази за 2-ге пiврiччя 2015р.
13. Стартувала система премiювання для мережi вiддiлень
14. Зареєстровано в НБУ систему переказiв «Правєкс-телеграф» як нацiональну систему
переказiв
Загальна вартiсть придбання за останнi 5 рокiв:
- основнi засоби – 76 270 682,34 грн. (з них нерухомiсть – 24 686 329,62 грн.);
- нематерiальнi активи – 346 687 035,82 грн. (з них по проекту «Constellation» – 256 922
422,56грн.)
- iнвестицiйна нерухомiсть – 7 997 070,00 грн.;
- нерухомiсть пiд продаж (заставне майно) - 245 036 000,00 грн.
Загальна вартiсть вiдчуження ( реалiзацiї) активiв за останнi 5 рокiв:
- основнi засоби – 23 056 910,49 грн. (з них нерухомiсть –14 288 700,00 грн.)
- нерухомiсть пiд продаж – 6 786 989,20 грн.
Банком придбано 27.06.2012 акцiї Iнтези Санпаоло С.п.А.:
- в кiлькостi 219 455 шт. за цiною 0,97748 євро
- всього на суму - 214 512,8734 євро
У звiтному 2015 роцi в процесi стягнення непродуктивних кредитiв Банком було
вiдчуджено 3 (три) об'єкта нерухомостi на загальну суму 9 391 500.00 грн.
У звiтному 2015 роцi Банком в процесi стягнення непродуктивних кредитiв було прийнято
на баланс 12 (дванадцять) об'єктiв нерухомостi, що залучалися для здiйснення Банком
господарської дiяльностi, на загальну суму 14 750 924.00 грн.
Погашено заборгованостi за рахунок прийняття на баланс iпотечного майна за договорами
з фiзичною особою про вiдкриття кредитної лiнiї на загальну суму 160 117 000.00 грн.
В 2015 роцi Банком було продано вимог за кредитним портфелем:
- за невеликими кредитами на суму 905 361.00 грн.
- за великими непродуктивними кредитами на суму 189 411 956,55 грн.
Всього - 190 317 317.00 грн.

В 2015 роцi серед значних придбань значиться придбання лiцензiї Microsoft на суму 20
351 342,19 грн.
На 2016 рiк заплановано iнвестицiї в прикладнi системи на загальну суму 9 660 000.00 грн.
В звiтному роцi було укладено 5 (п'ять) договорiв мiжбанкiвського кредиту, укладених
мiж Банком та власником iстотної участi Банку Iнтезою Санпаоло С.п.А.
Договори укладенi на загальну суму кредитiв в розмiрi 173 800 000.00 доларiв США, що в
еквiвалентi складає 3 788 571 574.00 грн., загальна сума вiдсоткiв за договорами склала
171 725.00 доларiв США, що в еквiвалентi складає 3 775 478.86 грн.
В звiтному роцi мали мiсце наступнi правочини з членами Спостережної Ради / Правлiння
Банку:
- за переказами Правекс-Телеграф - 1 (один) переказ на суму 10 001,00 грн.;
- за кредитами фiзичних осiб:
кредитний договiр № 9-021/08Р вiд 25.03.2008 на суму 43 947,00 доларiв США закрито
27.03.2015.
В звiтному 2015 роцi було укладено договори мiж Банком та Акцiонером Iнтезою
Санпаоло С.п.А., предметом договорiв являлася купiвля-продаж цiнних паперiв Банком у
Iнтези Санпаоло С.п.А.
№ договору купiвлi продажу цiнних паперiв Дата договору купiвлi-продажу цiнних
паперiв Сума оплати (грн.)
Договiр купiвлi-продажу цiнних паперiв №7/15 10.09.2015 410 852 040, 00
Договiр купiвлi-продажу цiнних паперiв №8/15 30.09.2015 343 337 460, 00
Договiр купiвлi-продажу цiнних паперiв №9/15 09.10.2015 632 075 520, 00
Всього - 1 386 265 020,00
Договiр купiвлi-продажу цiнних паперiв №1/15 29.01.2015 137 360 250, 00
Договiр купiвлi-продажу цiнних паперiв №2/15 06.02.2015 32 330 550, 00
Договiр купiвлi-продажу цiнних паперiв №3/15 09.02.2015 15 700 950, 00
Договiр купiвлi-продажу цiнних паперiв №4/15 18.02.2015 118 996 350, 00
Договiр купiвлi-продажу цiнних паперiв №5/15 19.02.2015 175 385 700, 00
Договiр купiвлi-продажу цiнних паперiв №6/15 20.02.2015 135 226 20, 00
Всього - 615 000 000,00
Проектом бюджету капiтальних iнвестицiй на 2016 рiк передбачено витрати на оновлення
основних фондiв для забезпечення своєї поточної дiяльностi. Основними напрямками
iнвестування визначено:
- розвиток IT iнфраструктури, оновлення IT обладнання, включаючи обладнання в частинi
IТ безпеки;
- оновлення лiцензiй по iснуючому програмному забезпеченню та доопрацювання
iснуючого програмного забезпечення у вiдповiдностi до вимог та змiн законодавства,
вимог материнської компанiї, забезпечення операцiйної дiяльностi та потреб бiзнесу;
- оновлення основних засобiв, замiна застарiлого та зiпсованого обладнання та засобiв
безпеки (транспорт та комплектуючi до нього, сейфи, касове обладнання, засоби безпеки,
збiльшеннi потужностi електромереж тощо) з метою забезпечення належного рiвня
безпеки та належного рiвня обслуговування клiєнтiв;
- оптимiзацiя мережi вiддiлень.
Банк здiйснює дiяльнiсть вiдповiдно до чинного законодавства України, нормативних

актiв Нацiонального банку України, Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового
ринку.
Протягом 2015 року на дiяльнiсть банку впливали ряд внутрiшнiх i зовнiшнiх факторiв, а
саме: нестабiльна полiтична та економiчна ситуацiя в країнi (тимчасова окупацiя АР
Крим, проведення антитерористичної операцiї (далi – «АТО») на територiї Луганської та
Донецької областей, зростання курсу iноземних валют до нацiональної валюти України),
що в свою чергу призвело до стагнацiї економiки. Це змусило Банк:
- доформувати значний обсяг резервiв пiд кредитнi операцiї, що було обумовлено
погiршенням платоспроможностi клiєнтiв та уцiнкою заставного майна;
- понести значнi збитки вiд переоцiнки вiдкритої валютної позицiї у зв’язку зi зростанням
курсу iноземних валют до гривнi;
- обмежити кредитування за рахунок неактивного ринку, високих процентних ставок та
пiдвищення кредитних ризикiв;
- зосередитись на пiдвищеннi обсягу вiльних коштiв з метою уникнення ризикiв
лiквiдностi;
- закрити i призупинити дiяльнiсть вiддiлень в Криму та в зонi АТО вiдповiдно.
Наростаюче погiршення умов економiки i фiнансових ринкiв не дозволило Банку втiлити
свою стратегiю зростання i мало негативний вплив на фiнансовi результати.
Починаючи з початку року очiкування девальвацiї та нестабiльна полiтична ситуацiя
створили iстотний тиск на ринки, саме тому Банк сконцентрував свої зусилля на
уникненнi будь-яких ризикiв та утримував значний обсяг вiльних коштiв для задоволення
вимог клiєнтiв та мiнiмiзацiї ризику лiквiдностi.
У зв’язку iз загостренням макроекономiчної ситуацiї в країнi, яка спричинила значний
вiдтiк ресурсiв по банкiвськiй системi, Банк активно працював над управлiнням
вiдсотковими ставками за депозитами, а саме, навеснi 2014 р. переглянув вартiсть ресурсiв
в сторону збiльшення, тодi як починаючи з середини лiта 2014 р. змiг зменшити вартiсть
коштiв, встановивши її на рiвнi значно нижчому, нiж на ринку без iстотного впливу на
лiквiднiсть.
За звiтний 2015 рiк Банком було сплачено
- штрафних санкцiй за порушення чинного закододавства на загальну суму 22 813,18 грн.
- пенi за несвоєчасну оплату послуг зв'язку на загальну суму 1 311,95 грн.
- пенi за невсвоєчасне виконання зобов'язань на загальну суму 10 454,05 грн.
Акцiонер Банку достатню увагу придiляє 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 2015 року вiдповiдно до вимог Нацiонального банку України (далi НБУ) банки повиннi утримувати норматив достатностi капiталу на рiвнi 10% по
вiдношенню до активiв, зважених з урахуванням ризику, розрахований вiдповiдно до
постанов НБУ.
Станом за 31 грудня 2015 року норматив адекватностi регулятивного капiталу (Н2)
становив 49,50% (31 грудня 2014 року: 10,27%).
Також, станом на 31 грудня 2015 року Банк дотримується всiх економiчних нормативiв та
лiмiтiв НБУ.
Отже, станом на 31.12.2015 Банк має достатньо високий рiвень показникiв адекватностi
регулятивного капiталу та лiквiдностi. З метою покращення фiнансової стабiльностi

ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК» у 2015 роцi збiльшив капiтал на суму 2 001 млн. грн. за
рахунок внескiв Акцiонера.
В умовах нестабiльної економiчної та полiтичної ситуацiї в країнi (тимчасова окупацiя АР
Крим, проведення антитерористичної операцiї на територiї Луганської та Донецької
областей, зростання курсу iноземних валют до нацiональної валюти України), що в свою
чергу призвело до стагнацiї економiки, Банк сконцентрував свої зусилля на уникненнi
будь-яких ризикiв та утримував значний 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.
Вiдповiдно до Примiтки 35 "Потенцiйнi зобов'язання банку" за станом на 31 грудня 2015
року у вiдповiдностi до укладених угод ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК» мав зобов’язання,
пов’язанi з придбанням основних засобiв та нематерiальних активiв, на суму 1 506 тис.грн.
Iнформацiя щодо потенцiйних зобов'язань Банку викладена в Примiтцi Рiчної фiнансової
звiтностi ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК" за 2015 рiк.
Стратегiчною метою дiяльностi i розвитку Банку є створення унiверсального банку, який
надає повний спектр банкiвських послуг юридичним та фiзичним особам. Банк має статус
банку з iноземним капiталом.
Основною метою дiяльностi Банку є отримання оптимального розмiру прибутку вiд
використання власних та залучених коштiв для забезпечення випалти дивiдендiв
акцiонерам Банку та розвитку банкiвської справи.
Головним завданням Банку є акумуляцiя та ефективне використання фiнансових ресурсiв,
сприяння розвитку пiдприємств, об'єднань, органiзацiй, установ, сприяння укрiпленню їх
фiнансового становища, розширенню послуг, прискоренню вирiшення iнших фiнансовокомерцiйних питань.
Банк в своїй дiяльностi не проводить дослiджень та не виконує розробок
Провадження у справi про банкрутство:
- кредитор - Банк, боржник - ТОВ "Монтажрембуд", сума вимог 582 289,63 грн., триває
лiквiдацiйна процедура – в 2015 лiквiдовано.
- кредитор - Банк, боржник - ТОВ "Балуттi Групп", сума вимог 1 526 034,38 грн., триває
лiквiдацiйна процедура – протягом 2015 триває лiквiдацiйна процедура.
- кредитор - Банк, боржник - ДП "Тростянецький спиртовий завод", сума вимог 905 361,40
грн., триває процедура - в 2015 продано
- кредитор - Банк, боржник - ТОВ "Ренглод", сума вимог 20 300 896,03 грн., триває
лiквiдацiйна процедура – в груднi 2015 лiквiдовано;
- кредитор - Банк, боржник - ТОВ "Овручмясо", сума вимог 5 847 121,79 грн., триває
лiквiдацiйна процедура – протягом 2015 триває лiквiдацiйна процедура.

- кредитор - Банк, боржник - ТОВ "Ярош Траст", сума вимог 38 815 685,34 грн., триває
лiквiдацiйна процедура – в 2015 продано
- кредитор - Банк, боржник - ТОВ "ПЕКА", сума вимог 1 704 000,00 грн., триває
лiквiдацiйна процедура - – протягом 2015 триває лiквiдацiйна процедура.
+ новi провадження по банкрутству, що були порушеннi в 2015р.
- кредитор - Банк, боржник - ТОВ "Нова Справа", сума вимог 2 629 249,00 грн., триває
лiквiдацiйна процедура.
- кредитор - Банк, боржник - ПАТ "Свiт Електронiки", сума заявлених вимог 221 282
990,00 грн. (ухвала про затвердження цiєї суми вимог не розглянута та не винесена),
триває лiквiдацiйна процедура – в листопадi 2015 продано.
- кредитор - Банк, боржник - ТОВ "Вiкотек", сума заявлених вимог 231 876 700,00 грн.
(ухвала про затвердження цiєї суми вимог не розглянута та не винесена), триває
лiквiдацiйна процедура – в листопадi 2015 продано.
Сума грошових вимог по ПАТ "Свiт Електронiки" та ТОВ "Вiкотек" грунтується на одних
i тих же договорах (по справi ПАТ "Свiт Електронiки" на 4-х кредитних договорах + 1
договiр застави, укладений в забезпечення виконання зобов’язань за кред.договором
укладеним з ТОВ "Вiкотек", по справi ТОВ "Вiкотек" на 1-му кред.договорi + 15 договорiв
iпотеки укладених в забезпечення виконання зобов’язань за 4-ма кред.договором
укладеними з ПАТ "Свiт Електронiки"), тобто данi вимоги можна назвати перехресними.
Судовi справи по стягненню кредитної заборгованостi, що розглядалися в 2015 роцi:
1. Загальна кiлькiсть поданих позовiв Банком в 2015 роцi:
- всього – 834 позови,
- загальна сума позовних вимог – 390 698 791,29 грн. + 22 712 789,95 дол. США + 495
659,30 євро.
2. Загальна кiлькiсть розглянутих позовiв в 2015 роцi (поданих в 2015 роцi):
- всього - 222 позови,
- загальна сума позовних вимог – 110 275 791,06 грн. + 4 193 528,77 дол. США + 73 326,10
євро.
3. Загальна кiлькiсть позовiв Банку, поданих до 2015 року та розглянутих вже в 2015 роцi:
- всього – 25 позовiв,
- загальна сума здоволених позовних вимог – 290 097 227,89 грн. + 1 129 687,36 дол.США.
4. Загальна кiлькiсть позовiв, поданих до Банку в 2015 роцi:
- всього - 38 позови,
-загальна сума позовних вимог – 65 706 222,40 грн. + 602 122,84 дол.США.
Банк не володiє iншою iнформацiєю, крiм вже зазначеної, яка може бути iстотною для
оцiнки iнвестором фiнансового стану та результатiв дiяльностi емiтента

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

Найменування
основних засобів

Власні основні засоби (тис. Орендовані основні засоби
грн.)
(тис. грн.)

Основні засоби, всього
(тис. грн.)

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

1. Виробничого
призначення:

356164

401335

0

0

356164

401335

будівлі та
споруди

298471

360336

0

0

298471

360336

машини та

51696

36770

0

0

51696

36770

обладнання
транспортні
засоби

3821

2919

0

0

3821

2919

земельні ділянки

218

203

0

0

218

203

інші

1958

1107

0

0

1958

1107

2. Невиробничого
призначення:

3169

91

0

0

3169

91

будівлі та
споруди

3112

0

0

0

3112

0

машини та
обладнання

26

21

0

0

26

21

транспортні
засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інші

31

70

0

0

31

70

359333

401426

0

0

359333

401426

Усього

Опис З "01" сiчня 2015 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 - 5 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 – 6,67 рокiв, комплекти муляжiв
банкiвських металiв - 10 рокiв.
В структурi основних засобiв (далi -та/або ОЗ), методах нарахування амортизацiї ОЗ змiн
не вiдбувалося.
Зменшення корисностi ОЗ не проводилося.
Для нарахування амортизацiї основних засобiв використовується прямолiнiйний метод
нарахування.
Первiсна вартiсть ОЗ на 01.01.2015 – 538 651 тис. грн.
Первiсна вартiсть ОЗ на 31.12.2015 - 581 696 тис. грн.
Залишкова вартiсть ОЗ на 01.01.2015 - 359 333 тис. грн.
Залишкова вартiсть ОЗ на 31.12.2015 - 401 426 тис. грн.
Ступiнь зносу основних засобiв складає 30,99 %. Первiсна вартiсть повнiстю
замортизованих ОЗ, якi продовжують використовуватися – 111 104 тис. грн.
Сума нарахованого зносу станом на 31.12.2015 – 180 270 тис. грн.
Проводилась переоцiнка об`єктiв нерухомостi 1 групи («Земля») та 3 групи («Будiвлi,
споруди») станом на 31.12.2015: дооцiнка балансової вартостi склала – 78 605 тис. грн.,
уцiнка – 3 035 тис. грн. результат переоцiнки основних засобiв 1 та 3 груп – дооцiнка в
сумi 75 571 тис. грн., списання зносу пiд час переоцiнки – 14 670 тис. грн.
Основнi засоби, вилученi з експлуатацiї для продажу станом на 31.12.2015
(територiально знаходяться в АРК) – 17 500 тис. грн.
Переведено з 3 групи ОЗ в групу «Iнвестицiйна нерухомiсть» - 0,00грн. Переведено з
«Iнвестицiйної нерухомостi» в групу ОЗ «Будiвлi та споруди» - 5 866 тис. грн.
Балансова вартiсть iнвестицiйної нерухомостi станом на 31.12.2015 – 11 219 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)

0

0

Статутний капітал (тис. грн.)

0

0

Скоригований статутний капітал (тис. грн)

0

0

Опис
Висновок

3. Інформація про зобов'язання емітента

Дата
виникнення

Непогашена
частина боргу
(тис. грн.)

Відсоток за
користування
коштами (відсоток
річних)

Дата
погашення

X

24022

X

X

кредити Банку

30.12.2015

24022

17

05.01.2016

Зобов'язання за цiнними
паперами

11.02.1998

1

0

01.01.1999

X

1

X

X

за облігаціями (за кожним
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

0

X

X

Фінансова допомога на
зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

0

X

X

Усього зобов'язань

X

0

X

X

Види зобов'язань
Кредити банку
у тому числі:

Зобов'язання за цінними
паперами
у тому числі:

Опис:

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

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

Вид інформації

1

2

3

26.03.2015

27.03.2015

Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента

27.03.2015

02.04.2015

Спростування

08.12.2015

26.11.2015

Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента

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

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру
аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською
палатою України
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк
дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм,
які можуть проводити аудиторські перевірки професійних
учасників ринку цінних паперів**
Звітний період, за який проведений аудит фінансової
звітності
Думка аудитора***

Приватне акціонерне товариство «КПМГ Аудит»
31032100
м.Київ, Бізнес центр «Сенатор», вул.Московська,
32/2, 17-й поверх
№ 2397 від 26.01.2001
Cвідоцтво НБУ про внесення до реєстру
аудиторських фірм , які мають право на
проведення аудиторської перевірки банків
№0000012 від 17 вересня 2012 року, рішення
№39
З 1 січня по 31 грудня 2015року
Безумовно-позитивна

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

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

Приватне акціонерне товариство «КПМГ Аудит»
31032100
м.Київ, Бізнес центр «Сенатор», вул.Московська,
32/2, 17-й поверх
№ 2397 від 26.01.2001
Cвідоцтво НБУ про внесення до реєстру
аудиторських фірм , які мають право на
проведення аудиторської перевірки банків
№0000012 від 17 вересня 2012 року, рішення
№39

Текст аудиторського висновку (звіту)
Звiт незалежних аудиторiв (аудиторський висновок)
Правлiнню
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ПРАВЕКС-БАНК»
Ми провели аудит фiнансової звiтностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦIЙНИЙ
БАНК «ПРАВЕКС-БАНК» (далi – «Банк»), що додається, яка включає звiт про фiнансовий стан на 31 грудня
2015 р., звiти про прибутки та збитки та iнший сукупний дохiд, про рух грошових коштiв i про змiни у

власному капiталi за рiк, що закiнчився на зазначену дату, та стислий виклад важливих аспектiв облiкової
полiтики та iншi пояснювальнi примiтки, якi включають загальну iнформацiю про дiяльнiсть Банку.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання та достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi
вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та за таку систему внутрiшнього контролю, яку
управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, яка
не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки.
Вiдповiдальнiсть аудиторiв
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв
проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту, прийнятих в
якостi Нацiональних стандартiв аудиту рiшенням Аудиторської Палати України № 320/1 вiд 29 грудня 2015
р. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для
отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у
фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих
викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв,
аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання
суб’єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають
обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта
господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятностi
облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової звiтностi.
Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки.
Висловлення думки
На нашу думку, фiнансова звiтнiсть представляє достовiрно, в усiх суттєвих аспектах, фiнансовий стан
Банку на 31 грудня 2015 р., його фiнансовi результати та рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на
зазначену дату, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
Пояснювальний параграф
Ми звертаємо увагу на Примiтку 2 до фiнансової звiтностi, в якiй йдеться про полiтичнi та соцiальнi
протести в Українi, поєднаннi iз зростанням регiонального протистояння, якi розпочалися у листопадi 2013
року i наростали у 2014 роцi та у подальшому. Цi подiї, посилання на якi мiститься у Примiтцi 2, негативно
вплинули та можуть надалi мати негативний вплив на результати дiяльностi та фiнансовий стан Банку,
характер якого на поточний момент визначити неможливо. Ми не змiнювали нашу думку у зв’язку iз цим
питанням.

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

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2015

4

3

2

2014

4

3

3

2013

4

3

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

Ні
X

Акціонери

X

Депозитарна установа

X

Інше (запишіть): Банк на 100% належить одному акцiонеру INTESA
SANPAOLO S.р.A., тому повноваження Загальних Зборiв акцiонерiв
здiйснюються одноосiбно та оформлюється у формi Рiшення

Так

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

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X

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

Ні

Підняттям карток

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

Підняттям рук

X

Інше (запишіть): Банк на 100% належить одному акцiонеру INTESA
SANPAOLO S.р.A., тому повноваження Загальних Зборiв акцiонерiв
здiйснюються одноосiбно та оформлюється у формi Рiшення

Так

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

Ні

Реорганізація

X

Додатковий випуск акцій

X

Унесення змін до статуту

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X
X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X
X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді
Інше (запишіть): -

X
Ні

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

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?

Ні

(осіб)
Кількість членів наглядової ради

5

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

0

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

5

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

5

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

11

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

Ні

Стратегічного планування

X

Аудиторський

X

З питань призначень і винагород

X

Інвестиційний

X

Інші (запишіть)

У складi Спостережної Ради
Банку не створено будь-яких
комiтетiв

Інші (запишіть)

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

Ні

Яким чином 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)

Загальнi збори можуть
прийняти рiшення, що члени
Спостережної Ради
отримуватимуть регулярну
фiксовану та/або змiнну
винагороду, як компенсацiю за
їх роботу пiд час виконання
функцiй членiв Спостережної
Ради

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 (запишіть): Обрання кандидатiв на посаду члена Спостережної Ради
розглядається Загальними зборами пiсля перевiрки Правлiнням
вiдповiдностi кандидата вимогам до керiвникiв банкiв, визначених чинним
законодавством України

X

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

Ні

X

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

X

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

X

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

X

Інше (запишіть)

-

так, створено
ревізійну
комісію

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

кількість членів ревізійної комісії 5 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом
останніх трьох років? 6
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?
Не
належить
Загальні
Наглядова Виконавчий
до
збори
рада
орган
компетенції
акціонерів
жодного
органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу,
або бюджету

Так

Так

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

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової
відповідальності членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск 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

Ні

Так

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
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X
X

Положення про акції акціонерного товариства

X

Положення про порядок розподілу прибутку

X

Інше (запишіть):

-

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого
акціонерного товариства?

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

Так

Так

Так

Так

Так

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

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про
склад органів
управління
товариства

Так

Так

Так

Так

Так

Статут та внутрішні
документи

Так

Ні

Так

Так

Так

Протоколи
загальних зборів
акціонерів після їх
проведення

Так

Ні

Так

Так

Так

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 на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного
товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
Так

Ні

Не проводились взагалі

X

Менше ніж раз на рік

X

Раз на рік

X

Частіше ніж раз на рік

X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так
Загальні збори акціонерів
Наглядова рада
Виконавчий орган

Ні
X

X
X

Інше (запишіть)

-

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

Ні

Не задовольняв професійний рівень

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

X

Інше (запишіть)

Полiтика Акцiонера передбачає
перiодичну змiну зовнiшнього
аудитора

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

Ні

X

Наглядова рада
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X
X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

Перевірки не проводились

X

Інше (запишіть)

-

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

Ні

X

За дорученням загальних зборів

X

За дорученням наглядової ради

X

За зверненням виконавчого органу

X

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

X

Інше (запишіть)

-

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

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів
протягом наступних трьох років?
Так
Випуск акцій

Ні

X

Випуск депозитарних розписок

X

Випуск облігацій

X

Кредити банків

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X

Інше (запишіть): -

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом
наступних трьох років*?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились

X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових
бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у
депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного
управління? (так/ні) Ні
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил)
корпоративного управління вкажіть дату його прийняття; яким органом управління
прийнятий: У емiтента вiдсутнiй власний кодекс корпоративного управлiння, але iснує
ряд внутрiшнiх нормативних документiв, що регламентують дiяльнiсть органiв управлiння
Банку: - Положення про Спостережну Раду Банку, затверджене рiшенням Акцiонера
Банку вiд 16.11.2015 № 4\2015; - Положення про Правлiння Банку, затверджене рiшенням
Акцiонера Банку вiд 16.11.2015 № 4\2015; - Положення про Ревiзiйну комiсiю Банку,
затверджене загальними Зборами Акцiонерiв вiд 08.01.2014; - Положення про Внутнiшнi
комiтети Банку, затверджене рiшенням Спостережної Ради Банку вiд 28.07.2015; Положення про Комiтет управлiння змiнами, затверджене рiшенням Спостережної Ради
Банку вiд 28.07.2015.
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу
(принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином
його оприлюднено: В зв'язку з вiдсутнiстю документу iнформацiя не оприлюднювалась
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного

управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на
джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом
року
Банк здiйснює свою дiяльнiсть вiдповiдно до прийнятих внутрiшнiх нормативних
положень

Звіт про корпоративне управління*
1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи.
Згiдно з Статутом основною метою дiяльностi Банку є отримання оптимального розмiру
прибутку вiд використання власних та залучених коштiв для забезпечення виплати
дивiдендiв акцiонерам Банку та розвитку банкiвської справи. Головними завданнями
Банку є акумуляцiя та ефективне використання фiнансових ресурсiв, всiляке сприяння
розвитку пiдприємств, об’єднань, органiзацiй, установ, сприяння укрiпленню їх
фiнансового становища, розширенню послуг, прискоренню вирiшення iнших фiнансовокомерцiйних питань.
2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за
фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ,
найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по
батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу
за рік.
Єдиним Акцiонером, який володiє 100% акцiй Банку i являється власником iстотної
участi, є IНТЕЗА САНПАОЛО С.п.А (Intesa Sanpaolo S.p.A.), iдентифiкацiйний номер
00799960158, мiсцезнаходження - 10121, Iталiя (Italia), Турiн (Torino), Пьяцца Сан-Карло,
156 (Piazza San Carlo, 156). Акцiонер Банку вiдповiдає встановленим законодавством
вимогам. Склад власникiв iстотної участi за звiтний 2015 рiк не змiнювався.
3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової
ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до
заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.
Факти порушення членами Спостережної Ради та Правлiння внутрiшнiх правил, що
призвели до заподiяння шкоди Банку або споживачам фiнансових послуг, вiдсутнi у
звiтному 2015 роцi.
4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади
до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого
органу, або про відсутність таких заходів.
Постановою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про накладення
адміністративного стягнення у вигляді штрафу від 29.07.2015 № ПАН-125/20-037/15/2024669/15 на Бабаєва Семена Завлуйовича (Заступник Голови Правління Банку) накладено
штраф в розміріі 8 500.00 грн. за неподання звіту аудитора за рузельтатами щорічної
перевірки фінансової звітності Банку за 2014 рік.
5. Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її
ключові характеристики або про відсутність такої системи.
Управлiння ризиками спрямоване на захист Банку вiд усiх видiв ризикiв, характерних для
дiяльностi банкiв, а також на найбiльш ефективне розмiщення ресурсiв i точне планування
потреб у них. Банк постiйно вдосконалює методики управлiння ризиками, а саме:
кредитним ризиком, ринковим, операцiйним, стратегiчним, юридичним ризиками,
ризиком репутацiї та iншими ризиками, на якi наражається Банк. Основнi категорiї
ризику, що властивi бiзнесу Банку – це кредитний ризик, ризик лiквiдностi, ринковий

ризик, ризик змiни вiдсоткової ставки, валютний, операцiйний ризик, географiчний ризик,
iнший цiновий ризик i ризик репутацiї. 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 i iнформацiйнi системи. 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 (у тому
числi Засiдання з якостi активiв); Комiтету з управлiння активами та пасивами. До
окремих структурних пiдроздiлiв, що забезпечують ризик-менеджмент Банку, вiдносяться:
Департамент управлiння ризиками, Департамент андерайтингу кредитiв, Департамент
фiнансової реструктуризацiї, Департамент оцiнки застави та адмiнiстрування кредитiв, що
поєднуються у Головне управлiнням ризик-менеджменту Банку. Спостережна 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 Спостережною Радою в рамках загальної стратегiї. Полiтика управлiння
ризиками, монiторинг i контроль здiйснюються Кредитним Комiтетом та Комiтетом з
питань управлiння активами та пасивами пiд наглядом Спостережної Ради, як найвищого
спостережного органу Банку. Пiдроздiли ризик-менеджменту є незалежними вiд
керiвникiв бiзнесових напрямiв, що пiдтверджується пiдпорядкуванням керiвника
Головного управлiння ризик-менеджменту Банку Головi Правлiння Банку. Кредитний
Комiтет є найвищим органом з розглядання кредитних питань у межах, встановлених
Спостережною Радою Банку. При голосуваннi на Кредитному Комiтетi Голова або
виконуючий обов’язки Голови має право «вето». Членами Кредитного Комiтету з правом
голосу є: Голова Правлiння або виконуючий обов’язки Голови Правлiння, керiвник
головного управлiння ризик-менеджменту, керiвник головного управлiння бiзнесу,
директор департаменту андерайтингу кредитiв, начальник вiддiлу координацiї
керiвництва компанiї; постiйно запрошенi особи – члени без права голосу є: кредитний
департамент головного управлiння мiжнародних дочiрнiх банкiв групи Iнтеза Санпаоло.
Засiдання з якостi активiв є розширеним засiданням Кредитного Комiтету та має за мету
прийняття необхiдних заходiв для запобiгання та зниження кредитних втрат. Засiдання з
якостi активiв дослiджує кредитний портфель та його якiсть, рекомендує методологiю
класифiкацiї боржника та вiдповiдає за рейтингову систему Банку. Головною метою
Комiтету з управлiння активами i пасивами (далi – КУАП) є захист власного капiталу
Банку та його розмiщення, узгодження активiв та пасивiв Банку, беручи до уваги цiнову
структуру та профiль погашення, вiдповiдно до законодавства або вiдповiдних внутрiшнiх
положень, а також iнструкцiй Акцiонера. КУАП складається з не менш нiж п’яти членiв з
правом голосу, секретаря без права голосу та постiйно запрошених осiб. Членами КУАП з
правом голосу є: Голова Правлiння або виконуючий обов’язки Голови Правлiння,
керiвник головного управлiння ризик-менеджменту, керiвник головного управлiння
бiзнесу, директор департаменту казначейства та фондових ринкiв, керiвник головного
фiнансового управлiння, начальник вiддiлу координацiї керiвництва компанiї; постiйно
запрошенi особи – члени без права голосу, є: директор департаменту роздрiбного бiзнесу,
директор департаменту управлiння ризиками, директор департаменту планування i
контролю, Управлiння з питань ризикiв Iнтеза Санпаоло – Департамент iноземних та
регiональних банкiв Групи та країни, Служба з питань мiжнародного казначейства Iнтеза
Санпаоло. Для даного етапу розвитку Банку найсуттєвiшими серед фiнансових ризикiв

визначено кредитний ризик, ризик лiквiдностi, валютний ризик та ризик змiни вiдсоткової
ставки, серед нефiнансових – операцiйний, стратегiчний та ризик репутацiї. 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
почав впроваджувати новi процедури для iдентифiкацiї та оцiнки ризику вiдповiдно до
нової органiзацiйної структури. 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: – забезпечення виконання бiзнес-цiлей, що дозволяють
пiдвищити вартiсть Банку за рахунок оптимiзацiї ризикiв; – встановлення ефективної
системи пiдтримки прийняття управлiнських рiшень з урахуванням ризикiв, на якi
наражається Банк; – оптимiзацiя очiкуваних доходiв та витрат та зниження рiвня
неочiкуваних збиткiв; – забезпечення життєдiяльностi Банка в кризових ситуацiях.
Стратегiя ризик-менеджменту передбачає використання всього спектру iнструментiв
зниження ризику та використання кожного конкретного iнструменту в залежностi вiд виду
ризику. Основною задачею Головного управлiння ризик-менеджменту є забезпечення
повного розмежування дiяльностi пiдроздiлiв, що реалiзують банкiвськi продукти, та
ризик-менеджменту. Головне управлiння самостiйно аналiзує та приймає рiшення у межах
своєї компетенцiї або пропонує вiдповiдному органу з прийняття рiшень, якщо рiвень
його повноважень перевищено. Банк наражається на ризик по кожному напрямку своєї
дiяльностi. Для мiнiмiзацiї ризику Банк запровадив систему оцiнки та контролю ризику,
яка функцiонує згiдно з внутрiшнiми положеннями Банку, а також вимогами та
рекомендацiями НБУ, Групи Iнтеза Санпаоло С.п.А., внутрiшнiми аудиторами,
Базельським комiтетом з банкiвського нагляду та досвiдом провiдних фiнансових установ.
6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи
внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової
та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів)
бухгалтерського обліку.
Система внутрiшнього аудиту (контролю) є невiд'ємною складовою корпоративного
управлiння Банком i функцiонує вiдповiдно до вимог законодавства України та Акцiонера
Iнтези Санпаоло С.п.А. (Intesa Sanpaolo S.p.A.). Данi, зазначенi в примiтках до фiнансової
звiтностi вiдповiдно до положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, можна знайти в
рiчнiй фiнансовiй звiтностi Банку за 2015 рiк, яка розмiщена на власному сайтi Банку
http://www.pravex.com.ua
7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує
встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність.
Вiдсутнi факти прийняття рiшення уповноваженими органами Банку щодо вiдчуження
активiв в обсязi, що перевищує 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi, у звiтному 2015 роцi
8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в
обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.
Вiдсутнi факти прийняття рiшення уповноваженими органами Банку щодо купiвлiпродажу активiв в обсязi, що перевищує 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої
рiчної фiнансової звiтностi, у звiтному 2015 роцi
9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах
однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року
(така інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність.

При здiйсненнi операцiй з пов’язаними особами Банк керується вимогами Закону України
«Про банки та банкiвську дiяльнiсть», Iнструкцiєю про порядок регулювання дiяльностi
банкiв в Українi, затвердженою Постановою Правлiння НБУ вiд 28.09.2001р. № 368,
Положенням ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК" про операцiї з пов'язаними особами, а також
Процедурами групи, що регулюють проведення операцiй з пов'язаними сторонами
Акцiонерного товариства "Iнтеза Санпаоло" та асоцiйованими компанiями групи
Процедура Iнтези Санпаоло С.п.А. стосовно операцiй з пов’язаними сторонами
складається з правил щодо: попереднього розгляду i схвалення операцiй; вiдповiдностi
щодо розкриття iнформацiї; внутрiшнього контролю. Протягом 2009 року Спостережною
Радою Банку затверджено «Полiтику АКБ «ПРАВЕКС-БАНК» стосовно кредитування
спiвробiтникiв банку», у вiдповiдностi до якої Банк провадить виважену полiтику щодо
кредитування пов’язаних осiб та передбачає попереднє погодження фактiв видачi кредитiв
спiвробiтникам Банку. Банк на постiйнiй основi здiйснює контроль операцiй, що
здiйснюється з пов’язаними особами та дотримується нормативiв, що встановленi НБУ
для операцiй з пов’язаними особами. 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 2015 року, не мали суттєвого
впливу на фiнансовi результати Банку. Бiльш повну та детальну iнформацiю по операцiям
з пов'язаними особами можна розглянути в рiчнiй фiнансовiй звiтностi за 2015 рiк
(примiтка 38 "Операцiї з пов`язаними сторонами"), яка розмiщена на власному сайтi Банку
http://www.pravex.com.ua
10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які
здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського
висновку (звіту).
Аудиторський висновок складений на пiдставi рекомендацiй (вимог) органiв, якi
здiйснюють регулювання ринкiв фiнансових послуг.
11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової
установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за
ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та
по батькові)
Приватне акцiонерне товариство «КПМГ Аудит» - код за ЄДРПОУ 31032100; м.Київ,
Бiзнес центр «Сенатор», вул.Московська, 32/2, 17-й поверх, тел.: +38 (044) 490 55 07,
факс: +38 (044) 490 55 08; Свiдоцтво про внесення до реєстру суб’єктiв аудиторської
дiяльностi № 2397 вiд 26.01.2001. Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «АФ «ПКФ
Аудит-фiнанси» - код за ЄДРПОУ 34619277; 01054, м.Київ, вул.О.Гончара, 41, поверх 3,
тел.: +38 (044) 501 25 31, 223 02 50; Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських
фiрм та аудиторiв № 3886 вiд 26.10.2006.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської
діяльності.
ПрАТ «КПМГ Аудит» надає аудиторськi та консультацiйнi послуги з податкових i
фiнансових питань. Загальний стаж аудиторської дiяльностi ПрАТ «КПМГ Аудит»
складає 14 рокiв (з 26 сiчня 2001 року). ТОВ «АФ «ПКФ Аудит-фiнанси» надає
консультацiйнi послуги з питань податкiв, бухгалтерського облiку, аналiзу фiнансовогосподарської дiяльностi нацiленi на пiдвищення стабiльностi бiзнесу. Загальний стаж
аудиторської дiяльностi ТОВ «АФ «ПКФ Аудит-фiнанси» складає 9 рокiв (з 26 жовтня
2006 року).
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких

надає аудиторські послуги фінансовій установі.
ПрАТ «КПМГ Аудит» та ТОВ «АФ «ПКФ Аудит-фiнанси» надають аудиторськi послуги
емiтенту протягом останнiх 4 (чотирьох) рокiв
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських
послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року.
Iншi аудиторськi послуги з боку зовнiшнiх аудиторiв не надавалися Банку протягом
звiтного 2015 року
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту
інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора.
Конфлiкту iнтересiв та/або сумiщення виконання функцiй внутрiшнього аудитора не
виникало в звiтному 2015 роцi
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій
установі протягом останіх п`яти років.
Протягом попереднього року аудит фiнансової звiтностi Банку здiйснювала Аудиторська
компанiя ТОВ "Ернст енд Янг аудиторськi послуги" - код за ЄДРПОУ 33306921;
мiсцезнаходження - 01001, м.Київ, вул.Хрещатик, 19-А; свiдоцтво Аудиторської палати
України № 3516, аудитор - Студинська Ю.С., сертифiкат аудитора № 0131, Свiдоцтво про
внесення до реєстру аудиторiв банкiв НБУ № 00001114. Останнi 4 (чотири) роки аудит
фiнансової звiтностi емiтента здiйснювали: - Приватне акцiонерне товариство «КПМГ
Аудит» - код за ЄДРПОУ 31032100; м.Київ, Бiзнес центр «Сенатор», вул.Московська,
32/2, 17-й поверх; свiдоцтво Аудиторської палати України про включення до Реєстру
аудиторських фiрм та аудиторiв № 2397, видане рiшенням АПУ вiд 27.01.2011р. №227/3,
термiн чинностi продовжено до 27.01.2016; - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
«АФ «ПКФ Аудит-фiнанси» - код за ЄДРПОУ 34619277; 01054, м.Київ, вул.О.Гончара, 41,
поверх 3; Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв № 3886
вiд 26.10.2006, термiн чинностi до 30.06.2016.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора
Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної
звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені
органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.
Iнформацiя щодо стягнень, застосованих до зовнiшнiх аудиторiв Аудиторською Палатою
протягом звiтного року, вiдсутня. Фактiв подання недостовiрної звiтностi фiнансової
установи, що пiдтверджена аудиторським висновком, виявлених органами, якi
здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових послуг, не було у звiтному 2015
роцi.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових
послуг, наявність механізму розгляду скарг.
Протягом звiтного перiоду Банк укладав правочини з дотриманням вимог ст.11 Закону
України «Про захист прав споживачiв» та умов щодо визначення сукупної вартостi
фiнансових послуг. Механiзм розгляду скарг в ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК» затверджений
наступними нормативними документами Банку: наказ Голови Правлiння Банку № 706 вiд
04.07.2006 «Про затвердження Iнструкцiї про порядок роботи з вiдгуками i пропозицiями
клiєнтiв АКБ «ПРАВЕКС-БАНК», № 1482 ЕП вiд 28.04.2010, № 2166 ЕП вiд 09.07.2010,
№ 2442 ЕП вiд 10.08.2010 та № 3278 ЕП вiд 12.11.2010, № 544 ЕП вiд 22.01.2014, ЕП №
185/09-01-2 вiд 22.07.2015.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових
послуг, прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи,

уповноваженого розглядати скарги.
Скарги розглядаються уповноваженими особами згiдно внутрiшнiх процесiв Банку, якi
затвердженi вищевказаними нормативними документами Банку
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових
послуг, стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання
фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість
задоволених скарг).
Скарги щодо захисту прав споживачiв вiдносно фiнансових послуг Банку, що надiйшли
протягом сiчня-грудня 2015 року: - кiлькiсть скарг, що надiйшли - 129; - кiлькiсть
задоволених скарг – 129.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових
послуг, наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою
установою та результати їх розгляду.
В звiтному 2015 роцi розглядались наступнi судовi справи, пов’язанi з наданням Банком
фiнансових послуг: справи за позовами, поданими Банком / до Банку протягом 2015 року:
- 3 (три) судовi справи на загальну суму 37 110,43 грн. - розглянутi на користь Банку, - 5
(п'ять) судових справ на загальну суму 10 159 537,96 грн - розгляд справ триває; справи за
позовами, поданими до Банку до 2015 року: - 1 справа за позовом до Банку на суму 1
715,18 грн. - справу розглянуто в 2015 роцi на користь Банку.

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

31.12.2015
(число, місяць,
рік)

Назва статті

Примітки

Звітний рік

Попередній рік

1

2

3

4

6

440124

988572

Кошти обов'язкових резервів банку в Національному
банку України

0

0

Торгові цінні папери

0

0

АКТИВИ
Грошові кошти та їх еквіваленти

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

7

2633

2726

Кошти в інших банках

8

0

200

Кредити та заборгованість клієнтів

9

1826285

2291297

Цінні папери в портфелі банку на продаж

10

1813143

500455

Цінні папери в портфелі банку до погашення

0

0

Інвестиції в асоційовані/асоційовані та дочірні
компанії

0

0

112914

13558

1489

1672

Інвестиційна нерухомість
Дебіторська заборгованість щодо поточного податку
на прибуток

Відстрочений податковий актив

0

0

Гудвіл

0

0

Основні засоби та нематеріальні активи

12

606060

587218

Інші фінансові активи

13

41393

52145

Інші активи

14

64071

40470

Необоротні активи, утримувані для продажу, та
активи групи вибуття

15

32525

107622

4940637

4585935

Усього активів
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Кошти банків

16

24060

237503

Кошти клієнтів

17

2991844

3476479

Боргові цінні папери, емітовані банком

18

1

1

Інші залучені кошти

0

0

Зобов’язання щодо поточного податку на прибуток

0

0

16464

4376

Відстрочені податкові зобов’язання
Резерви за зобов’язаннями

30

11146

2593

Інші фінансові зобов'язання

20

115628

113047

Інші зобов'язання

21

47985

50860

Субординований борг

22

0

228589

0

0

3207128

4113448

Зобов'язання групи вибуття
Усього зобов'язань
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
Статутний капітал

23

1038007

1018806

Емісійні різниці

23

3502964

1521465

Незареєстровані внески до статутного капіталу

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-3124547

-2309292

1332

1332

315753

240176

0

0

Усього власного капіталу

1733509

472487

Усього зобов'язань та власного капіталу

4940637

4585935

Резервні та інші фонди банку
Резерви переоцінки
Неконтрольована частка3

Примітки

Звiт про фiнансовий стан за станом на 31 грудня 2015 року слiд читати
разом з примiтками, викладеними на стор. 9 – 93, якi є складовою
частиною фiнансової звiтностi.
В строку «Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою
вартістю через прибуток або збиток» внесено дані статті «Фінансові
фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю через
прибуток або збиток» вiдповiдно до Звiту про фінансовий стан на 31
грудня 2015 року

Затверджено до випуску та
підписано

19.02.2016

року

Керівник

Кириченко Т.О.
(підпис, ініціали,
прізвище)

Головний
бухгалтер

Мельник Т.I., (044) 201 17 57

Кiбець О.Ю.
(підпис, ініціали,
прізвище)

(прізвище виконавця, номер телефону)

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

Примітки

Звітний рік

Попередній рік

1

2

3

4

Процентні доходи

26

517468

531650

Процентні витрати

26

-240455

-315081

277013

216569

Чистий процентний дохід/(Чисті процентні
витрати)
Комісійні доходи

27

176312

181588

Комісійні витрати

27

-70096

-47706

Результат від операцій з цінними паперами в
торговому портфелі банку

0

0

Результат від операцій з хеджування справедливої
вартості

0

0

Результат від переоцінки інших фінансових
інструментів, що обліковуються за справедливою
вартістю з визнанням результату переоцінки через
прибутки або збитки

103

2389

Результат від продажу цінних паперів у портфелі
банку на продаж

1337

0

Результат від операцій з іноземною валютою

26053

60698

Результат від переоцінки іноземної валюти

-93388

-208359

Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної
нерухомості

975

222

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

-1036

-6374

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

287

-737

0

0

13, 14

-7993

-746

10

-31

156

Відрахування до резерву під знецінення кредитів
та коштів в інших банках
Відрахування до резерву під знецінення
дебіторської заборгованості та інших фінансових
активів
Знецінення цінних паперів у портфелі банку на

продаж
Знецінення цінних паперів у портфелі банку до
погашення

0

0

Відрахування до резервів за зобов'язаннями

19

-9780

-413

Інші операційні доходи

28

34749

15222

Адміністративні та інші операційні витрати

29

-580025

-536385

0

0

-798761

-918138

245

6539

Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває

-798516

-911599

Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності
після оподаткування

0

0

Прибуток/(збиток) за рік

0

0

Частка в прибутку/(збитку) асоційованих
компаній
Прибуток/(збиток) до оподаткування
Витрати на податок на прибуток

30

ІНШІЙ СУКУПНИЙ ДОХІД:
Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на
продаж

24

110

532

Переоцінка основних засобів та нематеріальних
активів

24

71244

30606

-12496

-5792

-20

-96

Частка іншого сукупного прибутку асоційованої
компанії

0

0

Податок на прибуток, пов'язаний з іншим
сукупним доходом

0

0

58838

25250

-739678

-886349

-798516

-911599

0

0

-739678

-886349

0

0

Результат переоцінки за операціями з хеджування
грошових потоків
Накопичені курсові різниці від перерахунку у
валюту подання звітності

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

Прибуток (збиток), що належить:
власникам банку
неконтрольованій частці

Усього сукупного доходу, що належить:
власникам банку
неконтрольованій частці

Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що
триває:
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію

31

-0.49

-0.56

скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну
просту акцію

31

-0.49

-0.56

Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої
діяльності:
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію

0

0

скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну
просту акцію

0

0

Прибуток/(збиток) на акцію, що належить
власникам банку:
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію за
рік

31

-0.49

-0.56

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

31

-0.49

-0.56

Примітки

Звiт про фiнансовий стан за станом на 31 грудня 2015 року слiд читати
разом з примiтками, викладеними на стор. 9 – 93, якi є складовою
частиною фiнансової звiтностi
В строку "Вiдрахування до резерву пiд знецiнення дебiторської
заборгованостi та iнших фiнансових активiв" внесено данi статтi "Чисте
(збiльшення) резервiв пiд знецiнення дебiторської заборгованостi та
iнших фiнансових активiв" вiдповiдно до Звiту про прибутки i збитки та
iнший сукупний дохiд за 2015 рiк
В строку "Знецiнення цiнних паперiв у портфелi банку на продаж"
внесено данi статтi "Чисте (збiльшення)/зменшення резервiв пiд
знецiнення цiнних паперiв у портфелi банку на продаж" вiдповiдно до
Звiту про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд за 2015 рiк
В строку "Вiдрахування до резервiв за зобов'язаннями" внесено данi
статтi "Чисте (збiльшення) резервiв за зобов'язаннями" вiдповiдно до
Звiту про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд за 2015 рiк
В строку "Iнший сукупний дохiд: Результат переоцiнки за операцiями з
хеджування грошових потокiв" внесено данi статтi "Податок на
прибуток, пов’язаний iз статтями iншого сукупного доходу, що не буде
рекласифiкований у прибуток чи збиток" вiдповiдно до Звiту про
прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд за 2015 рiк
В строку "Iнший сукупний дохiд: Накопиченi курсовi рiзницi вiд
перерахунку у валюту подання звiтностi" внесено данi статтi "Податок
на прибуток, пов’язаний iз статтями iншого сукупного доходу, що буде
рекласифiкований у прибуток чи збиток" вiдповiдно до Звiту про
прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд за 2015 рiк

Затверджено до випуску та
підписано
19.02.2016

року

Керівник

Кириченко Т.О.
(підпис, ініціали,
прізвище)

Мельник Т.I., (044) 201 17 57
(прізвище виконавця, номер телефону)

Головний
бухгалтер

Кiбець О.Ю.
(підпис, ініціали,
прізвище)

Звіт про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал)
за 2015 рік
Належить власникам банку
Найменув
Примі
ання
тки
статті

Усього
Неконтро власног
льована
о
частка
капітал
у

статутний
капітал

емісійні
різниці

резервні,
інші фонди
та резерви
переоцінки

3

4

5

6

7

8

9

Залишок
на кінець
періоду,
що
передує
попереднь
ому
періоду
(до
перерахун
ку)

1018806

1521465

1332

-1397742

1358836

214975

1358836

Вплив
змін
облікової
політики,
виправлен
ня
помилок
та вплив
переходу
на нові
та/або
переглянут
і
стандарти
і
тлумаченн
я

0

0

0

0

436

436

436

Скоригова
ний
залишок
на початок
попереднь
ого
періоду

0

0

0

49

24814

24765

24814

Усього
сукупного
доходу

0

0

0

-911599

-911599

0

-911599

номінальн
а вартість

0

0

0

0

0

0

0

емісійний
дохід

0

0

0

0

0

0

0

1

2

нерозподіле
ний
прибуток

усього

Емісія
акцій:

Власні
акції, що

викуплені
в
акціонерів:
купівля

0

0

0

0

0

0

0

продаж

0

0

0

0

0

0

0

анулюванн
я

0

0

0

0

0

0

0

Об'єднанн
я компаній

0

0

0

0

0

0

0

Дивіденди

0

0

0

0

0

0

0

Залишок
на кінець
попереднь
ого
періоду

1018806

1521465

1332

-2309292

472487

240176

472487

Усього
сукупного
доходу

0

0

0

-793654

-739678

53976

-739678

номінальн
а вартість

19201

0

0

0

19201

0

19201

емісійний
дохід

0

1981499

0

0

1981499

0

1981499

купівля

0

0

0

-798516

-798516

0

-798516

продаж

0

0

0

4862

58838

53976

58838

анулюванн
я

0

0

0

4862

58748

53886

58748

Об'єднанн
я компаній

0

0

0

0

90

90

90

Дивіденди

0

0

0

-21601

0

21601

0

Залишок
на кінець
звітного
періоду

1038007

3502964

1332

-3124547

1733509

315753

1733509

Емісія
акцій:

Власні
акції, що
викуплені
в
акціонерів:

Примітки

Звiт про власний капiтал за рiк, що закiнчився 31 грудня 2015 року, слiд
читати разом з примiтками, викладеними на стор. 9 – 93, якi є
складовою частиною фiнансової звiтностi.
В колонку "Неконтрольована частка (8)" блоку "Залишок на кiнець
перiоду, що передує попередньому перiоду (до перерахунку) (1)"
внесено данi колонки "Резерви переоцiнки" вiдповiдно до Звiту про
власний капiтал за 2015 рiк ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК"
В блок "Вплив змiн облiкової полiтики, виправлення помилок та вплив
переходу на новi та/або переглянутi стандарти i тлумачення" внесено

данi зi строки "Переоцiнка цiнних паперiв" вiдповiдно до Звiту про
власний капiтал за 2015 рiк ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК"
В блок "Скоригований залишок на початок попереднього перiоду"
внесено данi зi строки "Переоцiнка основних засобiв" вiдповiдно до
Звiту про власний капiтал за 2015 рiк ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК"
В блок "Усього сукупного доходу" внесено данi зi строки "Збиток за
рiк" вiдповiдно до Звiту про власний капiтал за 2015 рiк ПАТКБ
"ПРАВЕКС-БАНК"
В колонку "Неконтрольована частка (8)" блоку "Залишок на кiнець
попереднього перiоду (9)" внесено данi колонки "Резерви переоцiнки"
вiдповiдно до Звiту про власний капiтал за 2015 рiк ПАТКБ
"ПРАВЕКС-БАНК"
В колонку "Резервнi, iншi фонди та резерви переоцiнки (5)" блоку
"Усього сукупного доходу (10)" внесено данi колонки "Резерви
переоцiнки" вiдповiдно до Звiту про власний капiтал за 2015 рiк ПАТКБ
"ПРАВЕКС-БАНК"
В блок "Власнi акцiї, що викупленi в акцiонерiв: купiвля (12_1)"
внесено данi колонки "Збиток за 215 рiк" вiдповiдно до Звiту про
власний капiтал за 2015 рiк ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК"
В блок "Власнi акцiї, що викупленi в акцiонерiв: продаж (13_1)"
внесено данi колонки "Iнший сукупний дохiд" вiдповiдно до Звiту про
власний капiтал за 2015 рiк ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК"
В блок "Власнi акцiї, що викупленi в акцiонерiв: анулювання (14_1)"
внесено данi колонки "Переоцiнка основних засобiв" вiдповiдно до
Звiту про власний капiтал за 2015 рiк ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК"
В блок "Об'єднання компанiй (16_1)" внесено данi колонки "Переоцiнка
цiнних паперiв" вiдповiдно до Звiту про власний капiтал за 2015 рiк
ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК"
В блок "Дивiденди (17_1)" внесено данi колонки "Iншi коригування"
вiдповiдно до Звiту про власний капiтал за 2015 рiк ПАТКБ
"ПРАВЕКС-БАНК"
В колонку "Неконтрольована частка (8)" блоку "Залишок на кiнець
звiтного перiоду (18_1)" внесено данi колонки "Резерви переоцiнки"
вiдповiдно до Звiту про власний капiтал за 2015 рiк ПАТКБ
"ПРАВЕКС-БАНК"
Затверджено до випуску та
підписано
19.02.2016
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Керівник

Кириченко Т.О.
(підпис, ініціали,
прізвище)
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Головний
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(підпис, ініціали,
прізвище)

(прізвище виконавця, номер телефону)

Звіт про рух грошових коштів за прямим методом за 2015 рік
Назва статті

Примітки

Звітний рік

Попередній рік

1

2

3

4

Процентні доходи, що отримані

316892

195619

Процентні витрати, що сплачені

-255089

-343214

Комісійні доходи, що отримані

175524

189885

Комісійні витрати, що сплачені

-70054

-47781

Результат операцій з торговими цінними паперами

0

0

Результат операцій з фінансовими похідними
інструментами

0

0

Результат операцій з іноземною валютою

26053

60698

Інші отримані операційні доходи

9731

12948

Витрати на утримання персоналу, сплачені

0

0

Адміністративні та інші операційні витрати,
сплачені

-507635

-467307

0

-1787

-304578

-400939

Зміни в операційних активах та зобов'язаннях

0

0

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

0

110524

Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних
паперів

0

0

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

0

0

Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших
банках

43

222956

Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та
заборгованості клієнтів

448863

570487

Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових
активів

21347

3536

Чисте (збільшення)/зменшення інших активів

0

0

Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків

-195276

143054

Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів

-1070223

-280256

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

0

0

Чисте збільшення/(зменшення) резервів за
зобов'язаннями

0

0

9684

-17901

-1090140

351461

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:

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

Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових
зобов'язань
Чисті грошові кошти, що отримані/
(використані) від операційної діяльності
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:

Придбання цінних паперів у портфелі банку на
продаж

-34677000

-12979000

Надходження від реалізації цінних паперів у
портфелі банку на продаж

33389606

12581720

Придбання цінних паперів у портфелі банку до
погашення

0

1380

Надходження від погашення цінних паперів у
портфелі банку до погашення

0

0

Придбання дочірніх компаній за мінусом
отриманих грошових коштів

0

0

Надходження від реалізації дочірньої компанії за
мінусом сплачених грошових коштів

0

0

Придбання асоційованих компаній

0

0

Надходження від реалізації асоційованих
компаній

0

0

Придбання інвестиційної нерухомості

0

0

Надходження від реалізації інвестиційної
нерухомості

0

0

-1359

-2046

0

0

Придбання нематеріальних активів

-38184

-17763

Надходження від вибуття нематеріальних активів

22345

886

46

100

-1304546

-414723

2007000

0

Емісія привілейованих акцій

0

0

Інші внески акціонерів, крім емісії акцій

0

0

Викуп власних акцій

0

0

Продаж власних акцій

0

0

Отримання субординованого боргу

0

0

Погашення субординованого боргу

-317009

0

Отримання інших залучених коштів

0

0

Повернення інших залучених коштів

0

0

Додаткові внески в дочірню компанію

0

0

Надходження від продажу частки участі без
втрати контролю

0

0

Дивіденди, що виплачені

0

0

Інші виплати акціонерам, крім дивідендів

0

0

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

1689991

0

Вплив змін офіційного курсу Національного

156247

174903

Придбання основних засобів
Надходження від реалізації основних засобів

Дивіденди, що отримані
Чисті грошові кошти, що
отримані/(використані) від інвестиційної
діяльності
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:
Емісія простих акцій

банку України на грошові кошти та їх
еквіваленти
Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів
та їх еквівалентів

-548448

-111641

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок
періоду

6

988572

876931

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець
періоду

6

440124

988572

Звiт про фiнансовий стан за станом на 31 грудня 2015 року слiд читати
разом з примiтками, викладеними на стор. 9 – 93, якi є складовою
частиною фiнансової звiтностi.
В строкi "Придбання цiнних паперiв у портфелi банку до погашення"
внесено данi статтi "Придбання фiнансових активiв, що облiковуються
за справедливою вартiстю через прибуток або збиток" вiдповiдно до
Звiту про рух грошових коштiв за прямим методом за 2015 рiк
В строкi "Надходження вiд вибуття нематерiальних активiв" внесено
данi статтi "Результат вiд вибуття нематерiальних активiв та основних
засобiв" вiдповiдно до Звiту про рух грошових коштiв за прямим
методом за 2015 рiк

Примітки

Затверджено до випуску та
підписано
19.02.2016

року

Керівник

Кириченко Т.О.
(підпис, ініціали,
прізвище)

Головний
бухгалтер

Мельник Т.I., (044) 201 17 57

Кiбець О.Ю.
(підпис, ініціали,
прізвище)

(прізвище виконавця, номер телефону)

Звіт про рух грошових коштів за непрямим методом
за 2015 рік
Назва статті

Примітки

Звітний рік

Попередній рік

1

2

3

4

0

0

Знос та амортизація

0

0

Чисте збільшення/(зменшення) резервів під
знецінення активів

0

0

Амортизація дисконту/(премії)

0

0

Результат операцій з торговими цінними паперами

0

0

Результат операцій з фінансовими похідними
інструментами

0

0

Результат операцій з іноземною валютою

0

0

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

(Нараховані доходи)

0

0

Нараховані витрати

0

0

Чистий збиток/(прибуток) від інвестиційної
діяльності

0

0

Чистий збиток/(прибуток) від фінансової
діяльності діяльності

0

0

Інший рух коштів, що не є грошовим

0

0

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

0

0

Зміни в операційних активах та зобов'язаннях

0

0

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

0

0

Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних
паперів

0

0

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

0

0

Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших
банках

0

0

Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та
заборгованості клієнтів

0

0

Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових
активів

0

0

Чисте (збільшення)/зменшення інших активів

0

0

Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків

0

0

Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів

0

0

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

0

0

Чисте збільшення/(зменшення) резервів за
зобов'язаннями

0

0

Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових
зобов'язань

0

0

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

0

0

Податок на прибуток, що сплачений

0

0

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

0

0

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

9, 17

0

0

Надходження від реалізації цінних паперів у
портфелі банку на продаж

9, 17

0

0

10

0

0

Придбання цінних паперів у портфелі банку до
погашення

Надходження від погашення цінних паперів у
портфелі банку до погашення

10

0

0

Придбання дочірніх компаній за мінусом
отриманих грошових коштів

44

0

0

Надходження від реалізації дочірньої компанії за
мінусом сплачених грошових коштів

17

0

0

Придбання асоційованих компаній

11

0

0

11, 17

0

0

12

0

0

12, 17

0

0

14

0

0

14, 17

0

0

14

0

0

14, 17

0

0

Дивіденди, що отримані

0

0

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

0

0

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

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:
Емісія простих акцій

26

0

0

Емісія привілейованих акцій

26

0

0

26, 27

0

0

Викуп власних акцій

26

0

0

Продаж власних акцій

26

0

0

Отримання субординованого боргу

25

0

0

Погашення субординованого боргу

25

0

0

Отримання інших залучених коштів

21

0

0

Повернення інших залучених коштів

21

0

0

Додаткові внески в дочірню компанію

44

0

0

Надходження від продажу частки участі без
втрати контролю

17

0

0

Дивіденди, що виплачені

35

0

0

26, 27

0

0

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

0

0

Вплив змін офіційного валютного курсу на
грошові кошти та їх еквіваленти

0

0

Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів
та їх еквівалентів

0

0

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок
періоду

0

0

0

0

Інші внески акціонерів, крім емісії акцій

Інші виплати акціонерам, крім дивідендів

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець
періоду

6

Примітки
Затверджено до випуску та
підписано
22.02.2016

року

Керівник
(підпис, ініціали,
прізвище)
Головний
бухгалтер

(прізвище виконавця, номер телефону)

(підпис, ініціали,
прізвище)

