Зміст
1. Основні відомості про емітента:
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

X

б) інформація про державну реєстрацію емітента

X

в) банки, що обслуговують емітента

X

г) основні види діяльності

X

ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

X

е) інформація про рейтингове агентство

X

є) інформація про органи управління емітента
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і
вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

X

4. Інформація про посадових осіб емітента:
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

X

6. Інформація про загальні збори акціонерів

X

7. Інформація про дивіденди

X

8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

9. Відомості про цінні папери емітента:
а) інформація про випуски акцій емітента

X

б) інформація про облігації емітент
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
г) інформація про похідні цінні папери
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів
10. Опис бізнесу

X

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

б) інформація щодо вартості чистих активів емітента
в) інформація про зобов'язання емітента

X

г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів
продукції
ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових
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цінних паперів
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні
папери, що виникала протягом звітного періоду

X

14. Інформація про стан корпоративного управління

X

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з
розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним
покриттям
б) 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
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття
або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за
видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на
іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець
звітного року
17. 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
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
20. Основні відомості про ФОН
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
24. Правила ФОН
25. Річна фінансова звітність

X

26. Копія протоколу загальних зборів емітента, які проведені за звітний
період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при
поданні інформації до Комісії)

X

27. Аудиторський висновок

X

28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних
стандартів фінансової звітності

X

29. 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)
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30. Примітки

Рiчна iнформацiя емiтента ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК" (надалi - Банк)
складена у вiдповiдностi до Положення про розкриття iнформацiї
емiтентами цiнних паперiв, затвердженного рiшенням Державної
комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 19 грудня 2006 р. №
1591.
- "Iнформацiя про органи управлiння емiтента" - не заповнена,
оскiльки Банк створений у формi публiчного акцiонерного
товариства.
- "Iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями
емiтента" не заповнена, оскiльки посадовi особи емiтента не
володiють акцiями емiтента.
- "Iнформацiя про осiб, послугами яких користується емiтент" не
заповнена в повному обсязi оскiльки в Банку вiдсутня повна
iнформацiя.
- "Iнформацiя про облiгацiї емiтента" не заповнена, оскiльки
процентнi облiгацiї знаходяться на стадії розміщення згідно
тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій від
29.04.2011 № 68/2/11-Т, а дисконтнi та цiльовi облiгацiй не
випускались.
- "Iнформацiя iншi цiннi папери, випущенi емiтентом (емiсiя яких
пiдлягає реєстрацiї) (крiм iпотечних облiгацiй, iпотечних
сертифiкатiв, сертифiкатiв ФОН)" не заповнена, оскiльки Банк не
випускав зазначенi цiннi папери.
- "Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду" не
складалась, у зв'язку з тим, що Банк не здiйснював викуп власних
акцiй у 2010 роцi.
- "Iнформацiя щодо виданих сертифiкатiв цiнних паперiв" не
заповнена у звязку з тим, що Банк не видавав сертифiкати цiнних
паперiв протягом звiтного перiоду.
- "Iнформацiя щодо вартостi чистих активiв емiтента" не складається,
оскiльки емiтент здiйснює банкiвську дiяльнiсть.
- "Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв
продукцiї" та "Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" не
заповнена, оскiльки емiтент здiйснює банкiвську дiяльнiсть.
- "Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском
боргових цiнних паперiв" не розкрита у зв'язку з тим, що не емiтент
здiйснював випуск боргових цiнних паперiв протягом звiтного
перiоду, а попереднiй випуск облiгацiй скасовано Розпорядженням
Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд
25.02.2010р. № 55-С-О.
- "Iнформацiя про iпотечнi цiннi папери" не заповнена оскiльки Банк
не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв протягом звiтного
перiоду.
- "Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй" не складено у зв'язку
з тим, що Банк не здiйснював випуск iпотечних облiгацiй.
- "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.
- "Iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з
розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим
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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.
- "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.
- "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.
- "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.
- "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.
- "Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв" не заповнена у
зв'язку з тим, що Банк не випускав iпотечних цiнних паперiв. "Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв" не складена у зв'язку з
тим, що Банк не випускав iпотечних цiнних паперiв.
- "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.
- В рiчнiй фiнансовiй звiтностi Банку не заповнений "Звiт про рух
грошових коштiв за станом на 31 грудня 2011 року (на кiнець дня) за
прямим методом" оскiльки, Банк складає "Звiт про рух грошових
коштiв за станом на 31 грудня 2011 рiк (на кiнець дня) за непрямим
методом.
- "Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi випуску цiльових
облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами
нерухомостi)" оскiльки Банк не випускав цiльовi облiгацiї, виконання
зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi.
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3. Основні відомості про емітента
3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
3.1.1. Повне найменування
Публiчне акцiонерне товариство комерцiйний банк "ПРАВЕКС-БАНК"
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)
ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК"
3.1.3. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3.1.4. Поштовий індекс
01021
3.1.5. Область, район
3.1.6. Населений пункт
м. Київ
3.1.7. Вулиця, будинок
Кловський узвiз, 9/2
3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента
3.2.1. Серія і номер свідоцтва
серiя А01 № 646912
3.2.2. Дата державної реєстрації
27.10.2004
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво
Печерська районна у мiстi Києвi державна адмiнiстрацiя
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)
937280000.00
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)
937280000.00
3.3. Банки, що обслуговують емітента
3.3.1. 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
3.3.2. МФО банку
321024
3.3.3. Поточний рахунок
32005176801
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3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента
за поточним рахунком у іноземній валюті
АТ "Райффайзен Банк Аваль", м. Київ
3.3.5. МФО банку
300335
3.3.6. Поточний рахунок
1600157
3.4. Основні види діяльності
Iнше грошове посередництво

65.12.0

3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*
Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата
видачі

1

2

3

Право на надання банкiвських
послуг, визначених частиною
третью статтi 47 Закону України
"Про банки i банкiвську дiяльнiсть"
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10.10.2011

Державний
орган, що
видав

Дата
закінчення
дії ліцензії
(дозволу)

4

5

Нацiональний
безстроково
банк України

Вiдповiдно до банкiвської лiцензiї НБУ № 7 вiд 10 жовтня 2011 року
ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК" одержав право здiйснювати всi види
банкiвських операцiй, що пiдлягають лiцензуванню в Українi, а саме: 1)
залучення у вклади (депозити) коштiв та банкiвських металiв вiд
Опис необмеженого кола юридичних i фiзичних осiб; 2) вiдкриття та ведення
поточних (кореспондентських) рахункiв клiєнтiв, у тому числi у
банкiвських металах; 3) розмiщення залучених у вклади (депозити), у
тому числi на поточнi рахунки, коштiв та банкiвських металiв вiд свого
iменi, на власних умовах та на власний ризик.

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
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10.10.2011

Нацiональний
безстроково
банк України

Вiдповiдно до Генеральної лiцензiї на здiйснення валютних операцiй
НБУ № 7 вiд 10 жовтня 2011 року та додатку до генеральної лiцензiї на
здiйснення валютних операцiй вiд 10.10.2011 № 7 ПАТКБ "ПРАВЕКСБАНК" одержав право здiйснювати такi валютнi операцiї: неторговельнi операцiї з валютними цiнностями; - операцiї з
готiвковою iноземною валютою та чеками (купiвля, продаж, обмiн,
прийняття на iнкасо), що здiйснюються в касах i пунктах обмiну
Опис
iноземної валюти банкiв; - операцiї з готiвковою iноземною валютою
(купiвля, продаж, обмiн), що здiйснюються в пунктах обмiну iноземної
валюти, якi працюють на пiдставi укладених банками агентських
договорiв з юридичними особами-резидентами; - ведення рахункiв
клiєнтiв (резидентiв i нерезидентiв) в iноземнiй валютi та клiєнтiвнерезидентiв у грошовiй одиницi України; - ведення
кореспондентських рахункiв банкiв (резидентiв i нерезидентiв) в
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iноземнiй валютi; - ведення кореспондентських рахункiв банкiв
(нерезидентiв) у грошовiй одиницi України; - вiдкриття
кореспондентських рахункiв в уповноважених банках України в
iноземнiй валютi та здiйснення операцiй за ними; - вiдкриття
кореспондентських рахункiв у банках (нерезидентах) в iноземнiй
валютi та здiйснення операцiй за ними; - залучення та розмiщення
iноземної валюти на валютному ринку України; - залучення та
розмiщення iноземної валюти на мiжнародних ринках; - торгiвля
iноземною валютою на валютному ринку України [за винятком
операцiй з готiвковою iноземною валютою та чеками (купiвля, продаж,
обмiн), що здiйснюється в касах i пунктах обмiну iноземної валюти
банкiв i агентiв]; - торгiвля iноземною валютою на мiжнародних
ринках; - залучення та розмiщення банкiвських металiв на валютному
ринку України; - залучення та розмiщення банкiвських металiв на
мiжнародних ринках; - торгiвля банкiвськими металами на валютному
ринку України; - торгiвля банкiвськими металами на мiжнародних
ринках; - валютнi операцiї на валютному ринку України, якi належать
до фiнансових послуг згiдно зi статтею 4 Закону України "Про
фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг"
та не зазначенi в абзацах другому - сiмнадцятому роздiлу другого
Положення про порядок надання банкам i фiлiям iноземних банкiв
генеральних лiцензiй на здiйснення валютних операцiй, затвердженого
постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 15.08.2011 №
281; - валютнi операцiї на мiжнародних ринках, якi належать до
фiнансових послуг згiдно зi статтею 4 Закону України "Про фiнансовi
послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг" та не
зазначенi в абзацах другому - сiмнадцятому роздiлу другого
Положення про порядок надання банкам i фiлiям iноземних банкiв
генеральних лiцензiй на здiйснення валютних операцiй, затвердженого
постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 15.08.2011 №
281.

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

Опис

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

Опис

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

серiя АГ № 579931

Нацiональна
комiсiя з
цiнних
07.10.2011
паперiв та
фондового
ринку

07.10.2016

В 2011 роцi ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК" продовжив на 5 рокiв термiн
дiл лiцензiї на право здiйснення професiйну дiяльнiсть на фондовому
ринку - дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами - брокерська дiяльнiсть.

серiя АГ № 579932

Нацiональна
комiсiя з
цiнних
07.10.2011
паперiв та
фондового
ринку

07.10.2016

В 2011 роцi ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК" продовжив на 5 рокiв термiн
дiл лiцензiї на право здiйснення професiйну дiяльнiсть на фондовому
ринку - дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами - дилерська дiяльнiсть.

серiя АГ № 579933

Нацiональна
комiсiя з
07.10.2011
цiнних
паперiв та
фондового

07.10.2016
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ринку
Опис

Професiйна дiяльнiсть на
фондовому ринку - депозитарна
дiяльнiсть (депозитарна дiяльнiсть
зберiгача цiнних паперiв)

Опис

В 2011 роцi ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК" продовжив на 5 рокiв термiн
дiл лiцензiї на право здiйснення професiйну дiяльнiсть на фондовому
ринку - андеррайтинг.

серiя АГ № 579934

07.10.2011

Державна
комiсiя з
цiнних
паперiв та
фондового
ринку

07.10.2016

В 2011 роцi ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК" продовжив на 5 рокiв термiн
дiл лiцензiї на право здiйснення професiйну дiяльнiсть на фондовому
ринку - депозитрана дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв.

3.6. Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств
Найменування
об'єднання

Місцезнаходження об'єднання

Унiверсальна товарна
бiржа "Контрактовий дiм
УМВБ"

04070, м. Київ, вул. Межигiрська, 1

Опис

Кримська мiжбанкiвська
валютна бiржа

Опис

Закрите акцiонерне
товариство "Кримська
фондова бiржа"

Опис

Закрите акцiонерне
товариство "Українська
мiжбанкiвська валютна
бiржа"

Опис

ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК" є власником 1 (одного) пая Унiверсальної товарної
бiржi "Контрактовий дiм УМВБ", дiяльнiстю якої є недержавне управлiння
фiнансовими ринками. Функцiї визначенi в статутi Унiверсальної товарної бiржi
"Контрактовий дiм УМВБ". Термiн участi не визначений.

95017, м. Сiмферополь, вул. Київська, 55/2
ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК" є власником 2 (двох) паїв Кримської мiжбанкiвської
валютної бiржi, дiяльнiстю якої є недержавне управлiння фiнансовими ринками.
Функцiї визначенi в статутi Кримської мiжбанкiвської валютної бiржi. Термiн
участi не визначений.

95000, м. Сiмферополь, вул. Р.Люксембург, 17
ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК" є учасником Закритого акцiонерного товариства
"Кримська фондова бiржа", дiяльнiстю якої є недержавне управлiння
фiнансовими ринками. Функцiї визначенi в статутi ЗАТ "Кримська фондова
бiржа". Термiн участi не визначений.

04070, м. Київ, вул. Межигiрська, 1
ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК" є учасником Закритого акцiонерного товариства
"Українська мiжбанкiвська валютна бiржа", дiяльнiсть якої - недержавне
управлiння фiнансовими ринками. Функцiї визначенi в статутi ЗАТ "Українська
мiжбанкiвська валютна бiржа". Термiн участi невизначений.
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Асоцiацiя "Українськi
фондовi торговцi"

49000, м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, буд. 30
ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК" є учасником саморегулiвної органiзацiї учасникiв
ринку цiнних паперiв Асоцiацiї "Українськi фондовi торговцi", метою дiяльностi
якої є досягнення членами Асоцiацiї будь-якої угоди щодо розподiлу фондового
ринку України. Функцiї визначенi в статутi Асоцiацiї "Українськi фондовi
торговцi". Термiн участi не визначений.

Опис

Професiйна асоцiацiя
реєстраторiв i
депозитарiїв

01133, м. Київ, вул. Щорса, 32 б, примiщення 61
ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК" є учасником саморегулiвної органiзацiї "Професiйна
асоцiацiя реєстраторiв i депозитарiїв", дiяльнiстю якої є виконання повноважень
саморегулiвної органiзацiї на ринку цiнних паперiв на територiї України, що
об'єднує юридичних осiб, якi здiйснюють професiйну дiяльнiсть на фондовому
ринку, а саме - депозитарну дiяльнiсть. Функцiї визначенi в статутi Професiйної
асоцiацiї реєстраторiв i депозитарiїв. Термiн участi не визначений.

Опис

Американська
торгiвельна палата в
Українi

03038, м. Київ, вул. Амосова, 12
ПАТКБ "ПРАВЕКС-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. Функцiї
визначенi в статутi Американської торгiвельної палати. Термiн участi не
визначений.

Опис

Асоцiацiя "Фондове
партнерство"

01133, м. Київ, вул. Щорса, 31
ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК" є членом Асоцiацiї "Перша фондова торгiвельна
система". Асоцiацiя ПФТС 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.

Опис

Форум провiдних
мiжнародних фiнансових
установ

03038, м. Київ, вул. Амосова, 12
ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК" є членом Форуму провiдних мiжнародних
фiнансових установ. Мiсiя Форуму полягає у сприяннi та впровадженнi кращих
мiжнародних практик управлiння та регулювання українського фiнансового
ринку. Термiн участi не визначений.

Опис

3.7. 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

міжнародне рейтингове

19.10.2011

В/В+/В/4/ААА (ukr),

10

агентство

прогноз «Стабiльний»

4. 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 (Italia)Турiн
(Torino)Пьяцца Сан-Карло,
156 (Piazza San Carlo, 156)

100.000000000000

Прізвище, ім"я, по
батькові фізичної
особи

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

Усього

Відсоток акцій (часток, паїв),
які належать засновнику
та/або учаснику (від загальної
кількості)
100.000000000000

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
За 2011 р. в ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК" середньооблiкова чисельнiсть штатних
працiвникiв облiкового складу становить 3643 чол. Середньооблiкова чисельнiсть
позаштатних працiвникiв: осiб, що працюють за цивiльно-правовими договорами - 118
чол. та осiб, якi працюють за сумiсництвом - 5 чол. Чисельнiсть працiвникiв, якi
працюють на умовах неповного робочого часу -12 чол. Фонд оплати працi за 2011 р. всiх
працiвникiв становить - 223657,0 тис.грн. Розмiр фонду оплати працi за 2011 р. порiвняно
з 2010 р. збiльшився на 8445,1 тис. грн.
Кадрова програма ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК" спрямована на забезпечення високих рiвнiв
квалiфiкацiї працiвникiв.

6. Інформація про посадових осіб емітента
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
6.1.1. Посада
Голова Спостережної Ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної
особи
Сiльвiо Педраццi (Mr. Silvio Pedrazzi)
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
6.1.4. Рік народження**
1959
6.1.5. Освіта**
Повна вища
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6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
25
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Генеральний керiвник CASSA DI RISPARMIO DI ASCOLI PICENO.
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки Голови Спостережної Ради визначенi Статутом ПАТКБ "ПРАВЕКСБАНК" та Положенням про Спостережну Раду ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК". Часткою у статутному
капiталi ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК" не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини не має.
Стаж керiвної роботит - 25 рокiв.
Винагорода виплачується згідно умов, визначених рішенням акціонера ПАТКБ "ПРАВЕКСБАНК". Інформація про виплати провідному управлінському персоналу надана у таблиці 35.9
Примітки 35 «Операції з пов’язаними особами» до фінансової звітності Банку за рік, що
завершився 31.12.2011.
Обiймає посади члена Спостережної Ради та Ревiзiйної комiсiї Банку Александрiя (Єгипет) (Bank
of Aleksandria, Egypt).
Посади, якi обiймав голова Спостережної Ради пан Сiльвiо Педраццi (Mr. Silvio Pedrazzi) протягом
своєї дiяльностi: керiвник з питань вiддiлень, керiвник з питань розвитку бiзнесу, директор
головного офiсу в Болоньї, генеральний керiвник CASSA DI RISPARMIO DI SPOLETO,
генеральний керiвник CASSA DI RISPARMIO DI ASCOLI PICENO.
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.

6.1.1. Посада
Член Спостережної Ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної
особи
Джованнi Бокколiнi (Mr. Giovanni Boccolini)
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
6.1.4. Рік народження**
1954
6.1.5. Освіта**
Повна вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
26
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Заступник Голови ВУБ (VUB) - Всеобечна Уверова Банка (Vseobecna Uverova Banka)
(Братислава) та заступник Голови СIБ (CIB) - Будапешт.
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки члена Спостережної Ради визначенi Статутом ПАТКБ "ПРАВЕКСБАНК" та Положенням про Спостережну Раду ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК". Часткою у статутному
капiталi ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК" не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
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злочини не має.
Стаж керiвної роботи - 26 рокiв.
Винагорода виплачується згідно умов, визначених рішенням акціонера ПАТКБ "ПРАВЕКСБАНК". Інформація про виплати провідному управлінському персоналу надана у таблиці 35.9
Примітки 35 «Операції з пов’язаними особами» до фінансової звітності Банку за рік, що
завершився 31.12.2011.
Обiймає посаду Директора дивiзiону мiжнародних дочiрнiх банкiв Iнтеза Санпаоло С.п.А. (Sntesa
Sanpaolo S.p.A.)
Посади, якi обiймав пан Джованнi Бокколiнi (Mr. Giovanni BOCCOLINI) протягом своєї
дiяльностi: консультант у сферi органiзацiї i Системи SG2, вiддiлення Банку Сосiєте Дженерале
(Banque Sociеtе Generale), керiвник Департаменту управлiння iнформацiйними системами
Барклейз Банк (Barclays Bank), керiвник Департаменту Iнформацiйних Систем вiддiлення
Амбровенето Груп (Ambroveneto Group), заступник генерального директора, генеральний
директор Iтасервiс (Itaservice), голова департаменту органiзацiї та систем Банко Амбросiано
Венето (Banco Ambrosiano Veneto), генеральний директор Банку Карiме (Banca Carime),
генеральний директор IнтезаБкi Iталiя Сiм (IntesaBci Italia Sim), голова вiддiлу iталiйських банкiв
та вiддiлу iноземних банкiв-представництв Банку Iнтеза С.п.а. (Banca Intesa S.p.a.). Займав посади
Голови Iнтеза Трейд С.п.А. (Intesa Trade SpA) (Мiлан), голови Iнтеза Холдiнг Iнтернешнл (Intesa
Holding International) (Люксембург), заступника Голови Сесiт С.п.А. (Sesit SpA) (Барi),
Генерального директора Холдiнг Iнтеза Сентро С.п.А. (Holding Intesa Centro SpA) (Сполето) i
Iнтасервiс С.п.А. (Itaservice SpA) (Мiлан), директора Сентрале Суппортi Оператiвi С.п.А. (Centrale
Supporti Operativi SpA) (Мiлан), Сосiєта Аеропортуале Ламезiя Терме С.п.А. (Societa Aeroportuale
Lamezia Terme SpA), Консорцiо Iбiско (Consorzio Ibisco) (Мiлан), ССБ Сосiєта дi Сервiзi Банкарi
С.п.А. (SSB Societa di Servizi Bancari SpA) (Мiлан), Ла Сенрале Формазiоне С.п.А. (La Centrale
Formazione SpA) (Мiлан), Амброiталiя С.п.А. (Ambroitalia SpA) (Мiлан), Некстра Iнвестмент
Менеджмент (Nextra Investment Management) (Мiлан), Банко Судамерiс Бразiл (Banco Sudameris
Brasil) (Сан Пауло) та Компанiє Монегаске де Банке (Compagnie Monegasque de Banque)
(Монекарло); члена Вищого Правлiння Банко Коммерсiал Португес С.А. (Banco Commercial
Portugues S.A.) (Порто); члена Правлiння Банко Вiєзе Судамерiс (Лiма); директора Iнтеза Сiстеми i
Сервiзi С.п.а. (Intesa Sistemi e Servizi Spa) (Мiлан); директора Формазiоне С.с.п.а. (Intesa
Formazione S.c.p.a.) (Неаполь); члена Правлiння Банку Iнтеза Београд (Banca Intesa Beograd) (Новий Белград); Касса дi Рiспармiо дi Парма i Пiаценза С.п.А. (Cassa di Risparmio di Parma e
Piacenza SpA) - (Парма); Сан Паоло IМI Iнтернешнл (San Paolo IMI International) - Падуя;
Заступник Голови ВУБ (VUB) - Всеобечна Уверова Банка (Vseobecna Uverova Banka) (Братислава)
та заступником Голови СIБ (CIB) - Будапешт.
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.

6.1.1. Посада
Член Спостережної Ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної
особи
Джованнi Равазiо (Mr. Giovanni Ravasio)
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
6.1.4. Рік народження**
1939
6.1.5. Освіта**
Повна вища
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6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
40
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Голова Правлiння Європейського Фонду.
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки члена Спостережної Ради Банку визначенi Статутом ПАТКБ
"ПРАВЕКС-БАНК" та Положенням про Спостережну Раду ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК".
Винагорода виплачується згідно умов, визначених рішенням акціонера ПАТКБ "ПРАВЕКСБАНК". Інформація про виплати провідному управлінському персоналу надана у таблиці 35.9
Примітки 35 «Операції з пов’язаними особами» до фінансової звітності Банку за рік, що
завершився 31.12.2011.
Часткою у статутному капiталi Банку не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини не має.
Стаж керiвної роботи - 40 рокiв.
Винагорода виплачується згідно умов, визначених рішенням акціонера ПАТКБ "ПРАВЕКСБАНК". Інформація про виплати провідному управлінському персоналу надана у таблиці 35.9
Примітки 35 «Операції з пов’язаними особами» до фінансової звітності Банку за рік, що
завершився 31.12.2011.
Посади, якi обiймав пан Джованнi Равазiо (Mr. Giovanni RAVASIO) 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, та голова Правлiння Європейського Фонду.
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.

6.1.1. Посада
Член Спостережної Ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної
особи
Антонiно Фаллiко (Mr. Antonino Fallico)
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
6.1.4. Рік народження**
1945
6.1.5. Освіта**
Повна вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
37
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Голова Ради Директорiв ЗАО "Банк Intesa" (Москва, Росiя).
6.1.8. Опис
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Повноваження та обов'язки члена Спостережної Ради Банку визначенi Статутом ПАТКБ
"ПРАВЕКС-БАНК" та Положенням про Спостережну Раду ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК".
Винагорода виплачується згідно умов, визначених рішенням акціонера ПАТКБ "ПРАВЕКСБАНК". Інформація про виплати провідному управлінському персоналу надана у таблиці 35.9
Примітки 35 «Операції з пов’язаними особами» до фінансової звітності Банку за рік, що
завершився 31.12.2011.
Часткою у статутному капiталi Банку не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини не має.
Стаж керiвної роботи - 37 рокiв.
Винагорода виплачується згідно умов, визначених рішенням акціонера ПАТКБ "ПРАВЕКСБАНК". Інформація про виплати провідному управлінському персоналу надана у таблиці 35.9
Примітки 35 «Операції з пов’язаними особами» до фінансової звітності Банку за рік, що
завершився 31.12.2011.
Обiймає посаду Голови Ради директорiв (Спостережної Ради) ЗАТ «Банк Iнтеза» (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), голова Ради Директорiв ЗАО "Банк Intesa" (Москва, Росiя).
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.

6.1.1. Посада
Член Спостережної Ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної
особи
Адрiано Арiєттi (Mr. Adriano Arietti)
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
6.1.4. Рік народження**
1948
6.1.5. Освіта**
Повна вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
31
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Керiвник пiдроздiлу по розвитку корпоративних послуг вiддiлу iноземних банкiв-фiлiй
Intesa Sanpaolo S.p.A.
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки члена Спостережної Ради банку визначенi Статутом ПАТКБ
"ПРАВЕКС-БАНК" та Положенням про Спостережну Раду ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК".
Винагорода виплачується згідно умов, визначених рішенням акціонера ПАТКБ "ПРАВЕКСБАНК". Інформація про виплати провідному управлінському персоналу надана у таблиці 35.9
Примітки 35 «Операції з пов’язаними особами» до фінансової звітності Банку за рік, що
завершився 31.12.2011.
Часткою у статутному капiталi ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК" не володiє. Непогашеної судимостi за
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корисливi та посадовi злочини не має.
Стаж керiвної роботи - 31 рiк.
Винагорода виплачується згідно умов, визначених рішенням акціонера ПАТКБ "ПРАВЕКСБАНК". Інформація про виплати провідному управлінському персоналу надана у таблиці 35.9
Примітки 35 «Операції з пов’язаними особами» до фінансової звітності Банку за рік, що
завершився 31.12.2011.
Посади, якi обiймав пан Адрiано Арiєттi (Mr. Adriano ARIETTI) протягом своєї дiяльностi:
практикант Banca Commerciale Italiana (BCI), займав посади у фiлiях Нью-Йорка (до посади Вiцепрезидента), Сiнгапуру (заступник Генерального директора), голова, виконавчий директор
Фiнансової корпорацiї BCI у Нью-Йорку i BCI у Швейцарiї, Цюрiх, пiдроздiл приватного банкiнгу,
де вiн був заступником генерального директора, керiвник пiдроздiлу стратегiчного розвитку i
корпоративного фiнансування фiлiй BCI, виконавчий директор пiдроздiлу M&A i розвитку
корпоративних послуг iноземних банкiв-фiлiй IntesaBCI, голова даного пiдроздiлу; керiвник
пiдроздiлу по розвитку корпоративних послуг вiддiлу iноземних банкiв-фiлiй Intesa Sanpaolo
S.p.A.
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.

6.1.1. Посада
Голова Правлiння
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної
особи
Наумов Сергiй Володимирович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
СН 296046 15.10.1996 Подiльське РУГУ МВС України в м. Києвi
6.1.4. Рік народження**
1969
6.1.5. Освіта**
Повна вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
11
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Голова Правлiння АКIП "УкрСиббанк"
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки Голови Правлiння визначенi Статутом та Положенням про Правлiння
ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК".
Обiймає посаду Голови Правлiння ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК" з 14 жовтня 2010 року.
Часткою у статутному капiталi ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК" не володiє. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має.
Стаж керiвної роботи - 11 рокiв.
Винагорода виплачувалась згідно штатному розпису. Інформація про виплати провідному
управлінському персоналу надана у таблиці 35.9 Примітки 35 «Операції з пов’язаними особами»
до фінансової звітності Банку за рік, що завершився 31.12.2011.
Посади, якi обiймав Наумов Сергiй Володимирович протягом своєї дiяльностi: КВО iм.. Артема
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"Київський машинобудiвний завод" тренер по карате спортивний клуб "Сокiл", iнспектор з
режиму Бюро iнформацiї та безпеки "IББ" ЛТД, маркетолог ТОВ "Аргонавт", фiнансовий
директор Малого пiдприємства "Фiрма "Восток-4", спецiалiст вiддiлу кредитних операцiї
комерцiйного управлiння Першого Українського Мiжнародного Банку, спецiалiст вiддiлу
кредитного аналiзу Кредитного управлiння Першого Українського Мiжнародного Банку, старший
спецiалiст вiддiлу кредитного аналiзу Кредитного управлiння Першого Українського
Мiжнародного Банку, професiйний консультант представництва фiрми "Прайс Уотерхаус" в
Українi (Нiдерланди) Державне комунальне пiдприємство Генеральна дирекцiя Київської мiської
державної адмiнiстрацiї по обслуговуванню iноземних представництв "Дирекцiя Iнпредкадри",
аудитор 3 категорiї ТОВ "ПрайсуотерхаусКуперс", експерт з кредитного аналiзу вiддiлу
кредитного аналiзу управлiння корпоративних клiєнтiв та торговельного фiнансування АКБ
"Райффайзенбанк Україна", начальник вiддiлу кредитного аналiзу АКБ "Райффайзенбанк
Україна", заступник начальника управлiння з контролю за ризиками/начальник вiддiлу кредитного
аналiзу АКБ "Райффайзенбанк Україна", начальник управлiння корпоративних клiєнтiв АКБ
"Райффайзенбанк Україна", заступник Голови Правлiння -начальник Департаменту
корпоративного бiзнесу АКIБ "УкрСиббанк", Голова Правлiння АКIП "УкрСиббанк".
* 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.

6.1.1. Посада
Член Правлiння
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної
особи
Кiбець Ольга Юлiївна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
СН 916124 22.08.1998 Печерське РУГУ МВС України в м. Києвi
6.1.4. Рік народження**
1950
6.1.5. Освіта**
Повна вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
33
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Головний бухгалтер-директор департаменту бухгалтерського облiку та глобального
погодження головного фiнансового управлiння ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК".
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки члена Правлiння визначенi Статутом та Положенням про Правлiння
ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК".
Обiймає посаду Головного бухгалтера-директора департаменту бухгалтерського облiку ПАТКБ
"ПРАВЕКС-БАНК".
Винагорода виплачувалась згідно штатному розпису. Інформація про виплати провідному
управлінському персоналу надана у таблиці 35.9 Примітки 35 «Операції з пов’язаними особами»
до фінансової звітності Банку за рік, що завершився 31.12.2011.
Часткою у статутному капiталi банку не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
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злочини не має.
Стаж керiвної роботи - 33 роки.
Посади, якi обiймала Кiбець Ольга Юлiївна 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 «ПРАВЕКС-БАНК», 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
"ПРАВЕКС-БАНК".
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди
посадової
особи
на
розкриття
паспортних
даних
про
це
зазначається
у
описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
Голова Ревiзiйної комiсiї Банку
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної
особи
Валтер К'яродонна (Mr. Walter Chiaradonna)
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
F 663547 23.03.2006 За мiнiстра Комiсар полiцiї Турiна
6.1.4. Рік народження**
1968
6.1.5. Освіта**
Повна вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
16
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Керiвник пiдроздiлу аудиту - закордоннi дочiрнi компанiї Групи Intesa Sanpaolo S.p.A.
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки Голови ревiзiйної комiсiї визначенi Статутом ПАТКБ "ПРАВЕКСБАНК" та Положенням про Ревiзiйну комiсiю ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК". Винагорода
виплачується згідно умов, визначених рішенням акціонера ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК".
Інформація про виплати провідному управлінському персоналу надана у таблиці 35.9 Примітки
35 «Операції з пов’язаними особами» до фінансової звітності Банку за рік, що завершився
31.12.2011.
Обiймає посаду керiвника пiдроздiлу аудиту - закордоннi дочiрнi компанiї Групи. Часткою у
статутному капiталi Банку не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Стаж керівної роботи – 16 років.
Протягом своєї дiяльностi Валтер К'ярадонна обiймав наступнi посади: Аудитор закордонних
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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.
* 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.

6.1.1. Посада
Член Правлiння
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної
особи
Кучма Ганна Юрiївна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
МЕ 860131 05.02.2008 Днiпровське РУ ГУ МВС України в м. Києвi
6.1.4. Рік народження**
1973
6.1.5. Освіта**
Повна вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
6
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Директор Департаменту по роботi з персоналом Публiчного акцiонерного товариства
"Банк Ренесанс Капiтал".
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки Члена Правлiння визначенi Статутом та Положенням про Правлiння
ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК".
Обiймає посаду директора департаменту управлiння персоналом ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК".
Винагорода виплачувалась згідно штатному розпису. Інформація про виплати провідному
управлінському персоналу надана у таблиці 35.9 Примітки 35 «Операції з пов’язаними особами»
до фінансової звітності Банку за рік, що завершився 31.12.2011.
Часткою у статутному капiталi Банку не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини не має. Стаж керiвної роботи - 6 рокiв.
Посади, якi обiймла Кучма Ганна Юрiївна протягом своєї дiяльностi: учениця телефонiста
комутаторного цеху МТС ВО «Київелектрозв'язок», телефонiст МТС ВО «Київелектрозв'язок»,
телефонiст Спiльного Українсько-Американсько-Голладського пiдприємства «УТЕЛ», телефонiст
Українсько-Американсько-Голладсько-Нiмецького ЗАТ «УТЕЛ», iнженер по навчанню дирекцiї
по зв'язках з регiонами Українсько-Американсько-Голладсько-Нiмецького ЗАТ «УТЕЛ», ведучий
iнженер по навчанню дирекцiї кадрiв Українсько-Американсько-Голладсько-Нiмецького ЗАТ
«УТЕЛ», провiдний iнженер з пiдготовки кадрiв Українсько-Американсько-ГолладськоНiмецького ЗАТ «УТЕЛ», головний фахiвець дирекцiї по роботi з персоналом УкраїнськоАмерикансько-Голладсько-Нiмецького ЗАТ «УТЕЛ», головний фахiвець дирекцiї по кадрам
Українсько-Американсько-Голладсько-Нiмецького ЗАТ «УТЕЛ», головний фахiвець дирекцiї
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кадрiв Українсько-Американсько-Голладсько-Нiмецького ЗАТ «УТЕЛ», головний фахiвець
дирекцiї кадрiв ДП «УТЕЛ» ВАТ «Укртелеком», директор учбового центру управлiння по роботi з
персоналом адмiнiстративно-правового департаменту АТ «IНДЕКС-БАНК», начальник управлiння
по роботi з персоналом ТОВ «Унiверсальний комерцiйний банк «Лiдер», начальник управлiння по
роботi з персоналом ТОВ «Банк Ренесанс Капiтал», директор департаменту по роботi з
персоналом ТОВ «Банк Ренесанс Капiтал», директор департаменту по роботi з персоналом ПАТ
«Банк Ренесанс Капiтал».
* 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.

6.1.1. Посада
Член Правлiння, заступник Голови Правлiння
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної
особи
Кириченко Тарас Олексiйович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
СО 637772 24.07.2001 Ватутiнське РУ ГУ МВС України в м. Києвi
6.1.4. Рік народження**
1975
6.1.5. Освіта**
Повна вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
12
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Директор департаменту роздрiбних продуктiв ВАТ ВТБ Банк
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки Члена Правлiння визначенi Статутом та Положенням про Правлiння
ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК".
Обiймає посаду директора головного управлiння роздрiбного бiзнесу ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК".
Винагорода виплачувалась згідно штатному розпису. Інформація про виплати провідному
управлінському персоналу надана у таблиці 35.9 Примітки 35 «Операції з пов’язаними особами»
до фінансової звітності Банку за рік, що завершився 31.12.2011.
Часткою у статутному капiталi ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК" не володiє. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи - 12 рокiв.
Посади, якi обiймав Кириченко Тарас Олексiйович 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 «Iнтер-Сен», 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
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роздрiбних продуктiв ВАТ ВТБ Банк, директор Головного управлiння роздрiбного бiзнесу ПАТКБ
«ПРАВЕКС-БАНК», з 09.09.2011 року директор Головного управлiння роздрiбного бiзнесу,
заступник Голови Правлiння ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК».
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди
посадової
особи
на
розкриття
паспортних
даних
про
це
зазначається
у
описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
Член Правлiння
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної
особи
Ткалiч Iгор Олександрович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
СО 850104 20.11.2001 Подiльським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
6.1.4. Рік народження**
1962
6.1.5. Освіта**
Повна вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
9
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Начальник управлiння фiнансового монiторингу ВАТ «Ощадбанк».
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки Члена Правлiння визначенi Статутом та Положенням про Правлiння
ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК".
Обiймає посаду директора департаменту iз запобiгання легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв,
одержаних злочинним шляхом, i внутрiшньої безпеки ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК".
Винагорода виплачувалась згідно штатному розпису. Інформація про виплати провідному
управлінському персоналу надана у таблиці 35.9 Примітки 35 «Операції з пов’язаними особами»
до фінансової звітності Банку за рік, що завершився 31.12.2011.
Часткою у статутному капiталi ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК" не володiє. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини немає. Стаж керiвної роботи - 9 рокiв.
Посади, якi обiймав Ткалiч Iгор Олександрович 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.

6.1.1. Посада
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Член Правлiння
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної
особи
Альохiн Олександр Костянтинович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
СА 095017 18.01.1996 Комунарське РВ ЗМУ УМВС України в Запорізькій області
6.1.4. Рік народження**
1979
6.1.5. Освіта**
Повна вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
10
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Заступник начальника департаменту корпоративного бiзнесу з продажiв локальним та
мiжнародним компанiям ПАТ «УкрСиббанк»
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки Члена Правлiння визначенi Статутом та Положенням про Правлiння
ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК".
Обiймає посаду директора головного управлiння корпоративного бiзнесу ПАТКБ "ПРАВЕКСБАНК".
Винагорода виплачувалась згідно штатному розпису. Інформація про виплати провідному
управлінському персоналу надана у таблиці 35.9 Примітки 35 «Операції з пов’язаними особами»
до фінансової звітності Банку за рік, що завершився 31.12.2011.
Часткою у статутному капiталi ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК" не володiє. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи - 10 рокiв.
Посади, якi обiймав Альохiн Олександр Костянтинович протягом своєї дiяльностi: iнженерпрограмiст першого мiського вiддiлення банку «Україна»; економiст вiддiлу ресурсiв Запорiзької
обласної дирекцiї АППБ «Аваль»; старший економiст вiддiлу ресурсiв Запорiзької обласної
дирекцiї АППБ «Аваль»; в.о. начальника сектору бiржових операцiй Запорiзької обласної дирекцiї
АППБ «Аваль»; провiдний економiст вiддiлу ресурсiв Запорiзької обласної дирекцiї АППБ
«Аваль»; начальник сектору мiжнародних розрахункiв Управлiння неторгових операцiй та
платiжних карток Запорiзької обласної дирекцiї АППБ «Аваль»; заступник начальника управлiння
активних операцiй Запорiзької обласної дирекцiї АППБ «Аваль»; начальник вiддiлу мiжнародних
розрахункiв та документарних операцiй Запорiзької фiлiї АКБ «Форум»; начальник управлiння по
обслуговуванню корпоративних клiєнтiв в нацiональнiй та iноземнiй валютi Запорiзької фiлiї АКБ
«Форум»; начальник управлiння корпоративних клiєнтiв фiлiї АКБ «Райффайзенбанк Україна» в
м. Запорiжжi; заступник керуючого фiлiєю «Райффайзенбанк Україна» в м. Запорiжжi; керуючий
фiлiєю «Райффайзенбанк Україна» в м. Запорiжжi; перший заступник директора з питань
корпоративного бiзнесу Запорiзької обласної дирекцiї АППБ «Аваль»; регiональний менеджер з
продажу по країнах СНД Запорiзької обласної дирекцiї ВАТ «Райффайзен Банк Аваль»;
регiональний директор з продажу по країнах СНД Запорiзької обласної дирекцiї ВАТ
«Райффайзен Банк Аваль»; помiчник начальника департаменту розвитку iндивiдуального бiзнесу
АКIБ «УкрСиббанк»; заступник начальника департаменту з СМБ департаменту роздрiбних
продажiв АКIБ «УкрСиббанк»; заступник начальника департаменту корпоративного бiзнесу з
продажiв локальним та мiжнародним компанiям ПАТ «УкрСиббанк».
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди
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посадової
особи
на
розкриття
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

паспортних

даних

про

це

зазначається

у

описі.

6.1.1. Посада
Член Правлiння
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної
особи
Поливанова Олена Валентинiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
45 04 203173 01.11.2002 ВВС району Строгіно міста Москви
6.1.4. Рік народження**
1976
6.1.5. Освіта**
Повна вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
9
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Директор департаменту кредитних ризикiв-заступник директора групи управлiння
ризиками ЗАТ «Банк Iнтеза» (Росiя).
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки Члена Правлiння визначенi Статутом та Положенням про Правлiння
ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК".
Обiймає посаду директора головного управлiння ризик-менеджменту ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК".
Винагорода виплачувалась згідно штатному розпису. Інформація про виплати провідному
управлінському персоналу надана у таблиці 35.9 Примітки 35 «Операції з пов’язаними особами»
до фінансової звітності Банку за рік, що завершився 31.12.2011.
Часткою у статутному капiталi ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК" не володiє. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи - 9 рокiв.
Посади, якi обiймала Поливанова Олена Валентинiвна протягом своєї дiяльностi: секретарреферент ТОВ «Норд Стар», заступник директора ТОВ «Норд Стар», секретар дочiрня державна
фiрма «Iнпредкадри», молодший спецiалiст управлiння справами КБ «Моснарбанк Лiмiтед»,
спецiалiст Департаменту управлiння справами КБ «Моснарбанк Лiмiтед», старший спецiалiст
Управлiння ризиками КБ «Моснарбанк» (ЗАТ), головний спецiалiст Департаменту управлiння
ризиками та кредитним портфелем ЗАТ «КОМЕРЦБАНК (ЄВРАЗIЯ)», старший кредитний
аналiтик Управлiння по роботi з корпоративними клiєнтами КАБ «Банк Сосьєте Женераль
Восток» ЗАТ, начальник вiддiлу кредитного аналiзу регiональних компанiй кредитного
Департаменту Управлiння по роботi з корпоративними клiєнтами КАБ «Банк Сосьєте Женераль
Восток» ЗАТ, начальник Управлiння супроводження угод ЗАТ «СТАНДАРТ БАНК», директор
Кредитного Департаменту ЗАТ «Банк Iнтеза», директор Департаменту кредитних ризикiвзаступник Директора Групи управлiння ризиками ЗАТ «Банк Iнтеза». Посадова особа не недавала
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.

6.1.1. Посада
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Член Спостережної Ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної
особи
Елiано Лодезанi (Mr. Eliano Lodesani)
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
6.1.4. Рік народження**
1956
6.1.5. Освіта**
Повна вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
22
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Член Наглядової Ради ЗАТ "КМБ Банк" (Москва) та Голова Правлiння EFFEBI Фiнанси та
Банкiнг (Асоцiацiя структурного розвитку та персоналу).
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки члена Спостережної Ради банку визначенi Статутом ПАТКБ
"ПРАВЕКС-БАНК" та Положенням про Спостережну Раду ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК".
Часткою у статутному капiталi ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК" не володiє. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має. Строк керiвної роботи - 22 роки.
Обiймає посади - Член Наглядової Ради ЗАТ "Банк Интеза" (Москва, Росiя) та Голова Правлiння
EFFEBI Фiнанси та Банкiнг (Асоцiацiя структурного розвитку та персоналу).
Винагорода виплачується згідно умов, визначених рішенням акціонера ПАТКБ "ПРАВЕКСБАНК". Інформація про виплати провідному управлінському персоналу надана у таблиці 35.9
Примітки 35 «Операції з пов’язаними особами» до фінансової звітності Банку за рік, що
завершився 31.12.2011.
Посади, якi обiймав пан Елiано Лодезанi (Mr. Eliano Lodesani) протягом своєї дiяльностi:
учасник проекту "лiтуни" ("high fliers"), помiчник директора персоналу Чемiкел Банк Нью Йорк,
директор з навчання та розвитку, директор вiддiлу персоналу Дойче Банк Iталiя, директор вiддiлу
персоналу та структурного розвитку, директор персоналу Банко Амброзiано Венето, директор
вiддiлу продажу та маркетингу Банко Амброзiано Венето, Головний менеджер в IнтезаБцi Iталiя
Сiм, головний виконавчий директор Банка ПрiмаВера, головний виконавчий директор та головий
менеджер Iнтеза Кассе дель Центро, Член Наглядової Ради ЗАТ "КМБ Банк" (Москва) та Голова
Правлiння EFFEBI Фiнанси та Банкiнг (Асоцiацiя структурного розвитку та персоналу).
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.

6.1.1. Посада
Заступник Голови Ревiзiйної комiсiї
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної
особи
Мiкєлє Рарiс (Mr. Michele RARIS)
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
24

6.1.4. Рік народження**
1965
6.1.5. Освіта**
Повна вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
23
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Директор департаменту країн СНД та пiвденно-середземноморського регiону, головне
управлiння закордонних дочiрнiх банкiв INTESA SANPAOLO S.P.A. (Мiлан, Iталiя)
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки Голови ревiзiйної комiсiї визначенi Статутом ПАТКБ "ПРАВЕКСБАНК" та Положенням про Ревiзiйну комiсiю ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК".
Винагорода виплачується згідно умов, визначених рішенням акціонера ПАТКБ "ПРАВЕКСБАНК". Інформація про виплати провідному управлінському персоналу надана у таблиці 35.9
Примітки 35 «Операції з пов’язаними особами» до фінансової звітності Банку за рік, що
завершився 31.12.2011.
Часткою у статутному капiталi Банку не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини не має.
Обiймає посаду Члена Ради директорiв (Спостережної Ради) ЗАТ «Банк Iнтеза» (Москва, Росiя).
Стаж керівної роботи – 23 роки.
Протягом своєї дiяльностi Мiкєлє Рарiс обiймав наступнi посади: стажер ASHANTI GOLDFIELDS
CORP. LTD (Гана), заступник директора – управлiння iнвестицiйними фондами IMI BANK (LUX)
SA (Люксембург), вiдповiдальний за питання бюджету та контролю CEDAR STREET LTD – член
Групи IMI GROUP (Лондон, Великобританiя), Фiнансовий директор та секретар компанiї
(тимчасова посада) АЕРОПОРТ ТРЕВIЗО СПА (Тревiзо, Iталiя), директор з фiнансування та
управлiння, секретар компанiї IMI SIGECO LTD (Лондон, Великобританiя), головний операцiйний
директор BANCA IMI SPA, лондонське вiддiлення (Лондон, Великобританiя), головний
виконавчий директор IMIWEB (UK) LIMITED (Лондон, Великобританiя), директор департаменту
фiнансування та контролю SANPAOLO IMI INTERNAZIONALE S.P.A. (Падуя, Iталiя), директор
департаменту дослiджень та корпоративного розвитку, головне управлiння закордонних дочiрнiх
банкiв INTESA SANPAOLO S.P.A. (Мiлан, Iталiя), директор департаменту країн СНД та пiвденносередземноморського регiону, головне управлiння закордонних дочiрнiх банкiв INTESA
SANPAOLO S.P.A. (Мiлан, Iталiя).
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.

6.1.1. Посада
Член Ревiзiйної комiсiї
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної
особи
Гвiдо Джонкада (Mr. Guido GIONCADA)
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
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6.1.4. Рік народження**
1963
6.1.5. Освіта**
Повна вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

19
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
член Ревiзiйної комiсiї Хорватського субхолдiнга PBZ. Privredna banka Zagreb d.d.
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки Голови ревiзiйної комiсiї визначенi Статутом ПАТКБ "ПРАВЕКСБАНК" та Положенням про Ревiзiйну комiсiю ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК".
Винагорода виплачується згідно умов, визначених рішенням акціонера ПАТКБ "ПРАВЕКСБАНК". Інформація про виплати провідному управлінському персоналу надана у таблиці 35.9
Примітки 35 «Операції з пов’язаними особами» до фінансової звітності Банку за рік, що
завершився 31.12.2011.
Часткою у статутному капiталi Банку не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини не має.
Стаж керівної роботи – 19 років.
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.
Посадова особа не недавала 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.

7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій
емітента
Дата
Кількість за видами акцій
Від
Наймену Ідентифіка
внесе Кількі
загальної
прості
привілей
вання
ційний код Місцезнахо ння
сть
привілей
кількості прості
на
овані на
юридичн
за
дження
до
акцій
овані
акцій (у іменні пред'яв
пред'явн
ої особи
ЄДРПОУ
реєст (штук)
іменні
відсотках)
ника
ика
ру
IНТЕЗА
10121 Турiн
САНПАО
(Torino)
ЛО С.п.А.
Пьяцца Сан(INTESA 0079996015
Карло, 156
SANPAO
(Piazza San
LO
Carlo, 156)
S.p.A.)

161600 100.00000 161450
0000
000000
0000

0

1500000

0
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Прізвище
, ім'я, по
батькові
фізичної
особи*

Кількість за видами акцій
Дата
Від
внесе Кількі
загальної
прості
привілей
ння
сть
привілей
кількості прості
на
овані на
до
акцій
овані
акцій (у іменні пред'яв
пред'явн
реєст (штук)
іменні
відсотках)
ника
ика
ру

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

Усього 161600 100.00000 161450
0000
000000
0000

0

1500000

0

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

8. Інформація про загальні збори акціонерів
чергові

Вид загальних
зборів*

позачергові
X

Дата
проведення

16.03.2011

Кворум
зборів**

Опис

100.000000000000
Iнiцiатором скликання зборiв є Акцiонер, що володiє 100% акцiй Банку.
Порядок денний:
1. Збiльшення розмiру Статутного капiталу Банку шляхом збiльшення кiлькостi простих
iменних акцiй iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв.
2. Закрите (приватне) розмiщення акцiй.
3. Визначення уповноваженої особи або органу Банку, яким надаються повноваження
щодо: - затвердження результатiв реалiзацiї акцiонерами свого переважного права на
придбання акцiй, що пропонуються до розмiщення;
- прийняття рiшення про дострокове закiнчення закритого (приватного) розмiщення акцiй
(у разi якщо запланований обсяг акцiй буде розмiщено достроково);
- затвердження результатiв закритого (приватного) розмiщення акцiй та звiту про
результати закритого (приватного) розмiщення акцiй;
- здiйснення персонального повiдомлення акцiонера про прийняте рiшення;
- проведення дiй щодо забезпечення реалiзацiї акцiонером свого переважного права на
придбання акцiй, вiдповiдно до яких прийнято рiшення про розмiщення;
- проведення дiй щодо забезпечення закритого (приватного) розмiщення акцiй.
Рiшення за всiма питаннями прийнятi. Протокол №1/2011

Вид
загальних
зборів*

чергові

позачергові

X

Дата
проведення

29.03.2011

Кворум
зборів**

Опис

100.000000000000
Iнiцiатором скликання зборiв є Акцiонер, що володiє 100% акцiй Банку.
Порядок денний:
1. Затвердження рiчного звiту ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК" за 2010 рiк (включаючи
розгляд звiтiв Спостережної Ради, Правiлння, Ревiзiйної комiсiї ПАТКБ "ПРАВЕКСБАНК", затвердження звiту зовнiшнього аудитора та визначення порядку розподiлу
прибуткiв чи покриття збиткiв).
Рiшення прийнято. Рiшення №2/2011

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові
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X
Дата проведення

02.06.2011

Кворум зборів**

100.000000000000
Iнiцiатором скликання зборiв є Акцiонер, що володiє 100% акцiй Банку.
Порядок денний:
1. Внесення змiн до Статуту Банку.
Рiшення прийнято. Рiшення №3/2011

Опис

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.

0.000

156600.000

0.000

156600.000

Нарахування
дивідендів на одну
акцію, грн.

0.000

0.010

0.000

0.010

Сума виплачених
дивідендів, грн.

0.000

156600.000

0.000

156600.000

Дата складання
переліку осіб, які
мають право на
отримання
дивідендів
Дата виплати
дивідендів

04.04.2012

01.04.2011

Вiдповiдно до рiшення акцiонера вiд 02.04.2012 №1/2012 (за 2010 рiк - рiшення
акцiонера вiд 29.03.2011 №2/2011) нарахованi дивiденди за привiлейованими акцiями
направленi на збiльшення Резервного Фонду ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК".

Опис

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

ТОВ "Агенцiя комплексного захисту бiзнесу "Дельта М"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

35199148

Місцезнаходження

02140м. Київ вул. Вишнякiвська 13, оф. 224

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

-

Дата видачі ліцензії або іншого
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документа
Міжміський код та телефон

(044) 222-86-92

Факс

-

Вид діяльності

Юридична дiяльнiсть

Опис

Інформація відсутня

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

ТОВ "Юридична фiрма "ЮСТ Україна"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

34730271

Місцезнаходження

01004м. Київ вул. Червоноармiйська, 9, оф. 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) 289-31-48

Факс

-

Вид діяльності

юридична дiяльнiсть

Опис

Інформація відсутня

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

ПЮП «Юрсервiс Консалтинг Компанi»

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

22522199

Місцезнаходження

01021м. Київ вул. Липська, 19/7 оф.14

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) 254-04-74

Факс

-

Вид діяльності

Юридична дiяльнiсть

Опис

Інформація відсутня

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

Адвокатське Об’єднання «АРЦIНГЕР»

Організаційно-правова форма

Інші організаційно-правові форми
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Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

36958968

Місцезнаходження

01032м. Київ вул. Жилянська, 75, 5-ий поверх

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

Мiнiстерство юстицiї України

Дата видачі ліцензії або іншого
документа

03.03.2010

Міжміський код та телефон

(044) 390-55-33

Факс

(044) 390-55-40

Вид діяльності

Адвокатська дiяльнiсть

Опис

Інформація відсутня

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

Приватне пiдприємство «Юридична консалтингова компанiя
«Престижюрсервiс»

Організаційно-правова форма

Приватне підприємство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

36405971

Місцезнаходження

02002м. Київ вул. Марини Раскової, 23

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) 223-77-29

Факс

(044) 223-77-29

Вид діяльності

Юридичнi послуги

Опис

Інформація відсутня

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

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «IНТЕГРIТЕС»

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

33404025

Місцезнаходження

04070м. Київ вул. Борисоглiбська, 15-Б

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) 391-38-53

Факс

(044) 391-38-54
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Вид діяльності

Діяльність у сфері права

Опис

Інформація відсутня

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

Приватне акцiонерне товариство "Всеукраїнський депозитарiй
цiнних паперiв"

Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

35917889

Місцезнаходження

04107м. Київ вул. Тропiнiна, 7-г

Номер ліцензії або іншого документа на серiя АВ №498004
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

19.11.2009

Міжміський код та телефон

(044) 585-42-40

Факс

(044) 585-42-40

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв

Опис

Інформація відсутня

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

ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

14360920

Місцезнаходження

01021м. Київ Кловський узвiз, 9/2

Номер ліцензії або іншого документа на серiя АГ № 579934
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

07.10.2011

Міжміський код та телефон

(044) 201-16-61, (044) 201-16-62

Факс

(044) 201-17-80

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв

Опис

Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв

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

Приватне акцiонерне товариство «Європейський страховий
альянс»

Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

19411125

Місцезнаходження

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

Номер ліцензії або іншого документа на АВ № 584132, АВ № 5
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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

Страхова компанiя надає наступнi види послуг: - транспортне
страхування, - страхування майна, - страхування спiвробiтникiв,
- страхування вiдповiдальностi, - страхування
вантажоперевезень, - обов’язковi види страхування.

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

Вiдкрите акцiонерне товариство Нацiональна акцiонерна
страхова компанiя «Оранта»

Організаційно-правова форма

Відкрите акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

00034186

Місцезнаходження

01032м. Київ вул. Жилянська, буд.75

Номер ліцензії або іншого документа на АВ №36028
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

05.09.2007

Міжміський код та телефон

(044) 520-29-23

Факс

(044) 520-29-21

Вид діяльності

Страхова дiяльнiсть

Опис

Страхова компанiя надає наступнi види послуг: - транспортне
страхування, - страхування майна, - страхування спiвробiтникiв,
- страхування вiдповiдальностi, - страхування
вантажоперевезень, - обов’язковi види страхування,

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

Приватне акцiонерне товариство Страхова Компанiя
«ПРОВIДНА»

Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

23510137

Місцезнаходження

03049м. Київпроспект Повiтрофлотський, 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, (0 800) 30-10-30
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Факс

(044) 492-18-18

Вид діяльності

Страхова дiяльнiсть

Опис

Страхова компанiя надає наступнi види послуг: - транспортне
страхування, - страхування майна, - страхування спiвробiтникiв,
- страхування вiдповiдальностi, - страхування
вантажоперевезень, - обов’язковi види страхування.

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

Публiчне акцiонерне товариство Українська страхова компанiя
«ГАРАНТ-АВТО»

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

16467237

Місцезнаходження

01042 м. Київ Ново-Печерський пров., 19/3

Номер ліцензії або іншого документа на АВ №584613
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

05.07.2011

Міжміський код та телефон

(044) 456 00 00

Факс

(044) 206 88 11

Вид діяльності

Страхова дiяльнiсть

Опис

Страхова компанiя надає наступнi види послуг: - транспортне
страхування, - страхування майна, - страхування спiвробiтникiв,
- страхування вiдповiдальностi, - страхування
вантажоперевезень, - обов’язковi види страхування.

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

Приватне акцiонерне товариство Страхова Компанiя «ПЗУ
Україна»

Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

20782312

Місцезнаходження

04053м. Київ вул. Артема, буд.40

Номер ліцензії або іншого документа на АВ №500115
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

15.12.2009

Міжміський код та телефон

(044) 238-62-38, (044) 581-04-00

Факс

(044) 581-04-55

Вид діяльності

Страхова дiяльнiсть

Опис

Страхова компанiя надає наступнi види послуг: - транспортне
страхування, - страхування майна, - страхування спiвробiтникiв,
- страхування вiдповiдальностi, - страхування
вантажоперевезень, - обов’язковi види страхування.
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Повне найменування юридичної особи
або прізвище, ім'я та по батькові
фізічної особи

Публiчне акцiонерне товариство «ФОНДОВА БIРЖА ПФТС»

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

21672206

Місцезнаходження

03150м. Київ вул.. Червоноармiйська,72, офiс 6, 96

Номер ліцензії або іншого документа на Серiя АВ № 581354
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

10.06.2011

Міжміський код та телефон

(044) 490-67-77

Факс

(044) 490-67-77

Вид діяльності

Дiяльнiсть по органiзацiї торгiвлi на ринку цiнних паперiв

Опис

Надання юридичних послуг, дослiдження ринку, консультацiї з
питань комерцiйної дiяльностi та управлiння тощо.

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

Публiчне акцiонерне товариство «ФОНДОВА БIРЖА
ПЕРСПЕКТИВА»

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

33718227

Місцезнаходження

49000м.Днiпропетровськ вул. Ленiнi, 30

Номер ліцензії або іншого документа на Серiя АВ № 483591
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

13.08.2009

Міжміський код та телефон

(056) 373-95-92

Факс

(056) 373-95-92

Вид діяльності

Дiяльнiсть по органiзацiї торгiвлi на ринку цiнних паперiв

Опис

Органiзацiя розмiщення Облiгацiї серiї «E» та «F» Емiтента

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

Публiчне акцiонерне товариство «ВТБ»

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

21672206

Місцезнаходження

01601м. Київ вул. Шовковична, 42-44, 6 поверх

Номер ліцензії або іншого документа на Серiя АВ № 581354
цей вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

34

Дата видачі ліцензії або іншого
документа

11.08.2011

Міжміський код та телефон

(044) 490-67-77

Факс

(044) 490-67-77

Вид діяльності

Здiйснення професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв дiяльностi з торгiвлi цiнними паперами (Андеррайтинг)

Опис

Надання послуг з розмiщення на первинному ринку цiнних
паперiв (Облiгацiї серiї «E» та «F») Емiтента

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

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «IНВЕСТИЦIЙНИЙ
КАПIТАЛ УКРАЇНА»

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

35649564

Місцезнаходження

01030м. Київ вул. Богдана Хмельницького, будинок 19-21

Номер ліцензії або іншого документа на серiя АВ №440400
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

17.11.2008

Міжміський код та телефон

(044) 220-01-20

Факс

(00) 220-16-25

Вид діяльності

Здiйснення професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв дiяльностi з торгiвлi цiнними паперами (Андеррайтинг)

Опис

Надання послуг з розмiщення на первинному ринку цiнних
паперiв (Облiгацiї серiї «E» та «F») Емiтента

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

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «УКРДIЛIНГ»

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

33404837

Місцезнаходження

04037м. Київ вул. Сирецька, 37 лiт. А

Номер ліцензії або іншого документа на №32229
цей вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Мiнiстерство освiти i науки України Державний департамент
iнтелектуальної власностi

Дата видачі ліцензії або іншого
документа

01.03.2010

Міжміський код та телефон

(044) 230-04-44

Факс

(044) 230-04-44

Вид діяльності

Надання у користування комп’ютерної програми
«Iнформацiйно-дiлiнгова система «UkrDealing»

Опис

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

Аудиторська фiрма ТОВ "Ернст енд Янг Аудиторськi послуги"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

33306921

Місцезнаходження

01001м. Київ вул. Хрещатик 19а

Номер ліцензії або іншого документа на 3516
цей вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого
документа

27.01.2005

Міжміський код та телефон

(044) 490-30-30

Факс

(044) 490-30-30

Вид діяльності

Аудиторська дiяльнiсть

Опис

"Iнформацiя вiдсутня"

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

Thomson Reuters Eastern Europe Limited

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

3029519

Місцезнаходження

LondonThomson Reuters building 30, South Colonade,Canary

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

+44 20 3530 1000

Факс

+44 20 3530 1500

Вид діяльності

Рейтингове агенство (присвоєння та пiдтримка кредитних
рейтингiв)

Опис

Дiяльнiсть не лiцензується, компанiя має статус офiцiйної
статистичної рейтингової органiзацiї (статус NRSRO) в рамках
нормативiв Комiсiї по цiнним паперам США (SEC).

11. Відомості про цінні папери емітента
11.1. Інформація про випуски акцій
Дата
реєстр
ації
випус
ку

Номер Наймену
свідоцт
вання
Міжнародн
ва про органу,
ий
реєстр
що
ідентифіка
ацію зареєстру
ційний
вав
номер
випуск
у
випуск

Тип
цінного
паперу

Номіна
Загальна Частка у
Форма
Кількі
льна
номінал статутном
існування
сть
вартіст
ьна
у капіталі
та форма
акцій
ь акцій
вартість
(у
випуску
(штук)
(грн.)
(грн.)
відсотках)
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1

2

3

4

Нацiональ
на комiсiя
18.04.2 202/1/1 з цiнних UA4000068
011
1
паперiв та
159
фондовог
о ринку

Опис

5

6

7

Акції
Іменні
прості

Бездокуме
нтарна
Іменні

0.580

9

10

161450 93641000 99.9690400
0000
0.000
00000

Акцiї ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК" не включенi в лiстинг фондових бiрж України.
Торгiвля акцiями ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК" здiйснюється на неорганiзованому
фондовому ринку України.
Акцiї ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК" вiльно обертаються на фондовому ринку України.
В 2011 роцi ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК" здiйснив додаткову емiсiю простих iменних акцiй
на загальну номiнальну вартiсть 31 538 898, 38 гривень (тридцять один мiльйон п’ятсот
тридцять вiсiм тисяч вiсiмсот дев’яносто вiсiм гривень 38 копiйок), форма iснування бездокументарна. Розмiщення додаткової емiсiї акцiй здiйснювалося закритим шляхом.
Мета розмiщення акцiй: збiльшення статутного капiталу. Кошти залучалися з метою
посилення позицiй Банку, розширення обсягiв банкiвських операцiй та зменшення
необхiдностi зовнiшнього фiнансування. Усi фiнансовi ресурси, одержанi внаслiдок
розмiщення акцiй, були використанi на розширення активних операцiй. Фiнансовi ресурси,
одержанi внаслiдок додаткового розмiщення акцiй, не використовувалися для покриття
збиткiв.

Нацiональ
на комiсiя
Акції
05.01.2
з цiнних UA4000068 Іменні Документа
10/1/11
011
паперiв та
167
привілей рна Іменні
фондовог
овані
о ринку
Опис

8

0.580

150000 870000.0 99.9690400
0
00
00000

Цiннi папери не включенi в лiстинг фондових бiрж України.
Торгiвля цiнними паперами здiйснюється на неорганiзованому фондовому ринку України.
Цiннi папери вiльно обертаються на фондовому ринку України.

12. Опис бізнесу
Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення,
виділ)
Банк входить до єдиної банкiвської системи України як унiверсальна кредитно-фiнансова
установа, яка може надавати пiдприємствам, установам i органiзацiям всiх форм власностi
та громадянам банкiвськi послуги за наведеним вище перелiком банкiвських операцiй.
ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК» (далi - Банк) створений шляхом перейменування
Акцiонерного комерцiйного банку «ПРАВЕКС-БАНК» (заснованого вiдповiдно до
рiшення Установчих Зборiв акцiонерiв, Протокол №1 вiд 20 вересня 1992 року,
зареєстрованого Нацiональним банком України 29 грудня 1992 року за реєстрацiйним
номером №139) згiдно рiшення позачергових Загальних Зборiв акцiонерiв Банку
(Протокол №3 вiд 07 вересня 2009 року) i є правонаступником його прав i обов’язкiв.
Банк створено у формi публiчного акцiонерного товариства. 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. У 2011 роцi Банк досяг успiхiв у втiленнi стратегiї розвитку, спрямованої на
досягнення Банком статусу унiверсального у середньостроковiй перспективi, навiть
беручи до уваги те, що криза на фiнансових ринках вплинула на його дiяльнiсть та
ефективнiсть. До осенi 2011 року Корпоративний бiзнес розвивався зi значним
розширенням клiєнтської бази та збiльшенням кредитного портфелю, що стосується
37

Роздрiбного бiзнесу, впровадження нової органiзацiйної моделi дало можливiсть
вiдновити процес видачi кредитiв на основi нових стандартiв ризик-менеджменту. Разом з
тим, Банк продовжував курс на скорочення адмiнiстративних витрат, а також на
оптимiзацiю структури персоналу. У другiй половинi року криза на свiтових фiнансових
ринках також мала вплив i на українську банкiвську систему. Банком було вжито
жорстких заходiв щодо утримання (та покращення) рiвня ризику. Залишки на клiєнтських
рахунках суттєво зросли, а також Банк активно працював над покращенням показникiв
валютної позицiї. Також було вжито нових заходiв у сферi кредитних ризикiв щодо
створення спецiальних пiдроздiлiв та вдосконалення процесiв, спрямованих на
покращення якостi активiв, а також вжито жорстких заходiв щодо контролю над
витратами. Банк є частиною Банкiвської Групи Iнтеза Санпаоло С.п.А. Як член Групи
Iнтеза Санпаоло С.п.А., в межах чинного законодавства, Банк має виконувати приписи
банку Iнтеза Санпаоло С.п.А., який користується своїми повноваженнями розпоряджатися
та координувати дiяльнiсть Банку, та для того, щоб дотримуватись iнструкцiй, виданих
Банком Iталiї, якi спрямованi на пiдтримання фiнансової стабiльностi Групи. Банк є
учасником Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб (ФГВФО) та має вiдповiдне
свiдоцтво учаснику фонду вiд 03.11.2009 року №115 про включення (реєстрацiйний №125
вiд 02.09.1999 року) до реєстру банкiв-учасникiв ФГВФО.
В 2011 р. злиття, подiлу, приєднання, перетворення, видiлу Банку не вiдбувалось.
Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва
та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та
місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у
відповідності з попереднім звітним періодом
Органiзацiйна структура ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК" складається iз наступних пiдроздiлiв
1-го рiвня:
- вiддiл Спостережної Ради;
- департамент внутрiшнього аудиту;
- юридичний департамент;
- вiддiл комплаєнс;
- вiддiл генерального секретарiату;
- департамент iз запобiгання легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним
шляхом, i внутрiшньої безпеки;
- департамент управлiння персоналом;
- департамент управлiння органiзацiйними змiнами;
- вiддiл корпоративного iмiджу та зв`язкiв з громадськiстю;
- вiддiл аналiзу вiдгукiв клiєнтiв;
- головне управлiння роздрiбного бiзнесу;
- головне управлiння корпоративного бiзнесу;
- головне управлiння казначейства та iнвестицiйного банкiнгу;
- головне фiнансове управлiння;
- головне управлiння ризик-менеджменту;
- головне операцiйне управлiння;
- головне управлiння iнформацiйних технологiй;
- головне управлiння загальних послуг та забезпечення.
Змiни в органiзацiйнiй структурi у вiдповiдностi з попереднiм звiтним перiодом:
1) Рiшенням Спостережної Ради ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК" №25 вiд 06.05.2011
вирiшено:
1.1) створити вiддiл якостi та монiторингу роздрiбних кредитiв та об’єднати деякi вiддiли
у складi головного управлiння роздрiбного бiзнесу;
1.2) модифiкувати структуру та провести перерозподiл функцiй мiж головним
управлiнням казначейства та iнвестицiйного банкiнгу та головним операцiйним
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управлiнням.
2) Рiшенням Спостережної Ради ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК" №19 вiд 28.07.2011
вирiшено:
2.1) у головному управлiннi ризик-менеджменту змiцнити вiддiл фiнансової
реструктуризацiї, перетворивши його на департамент фiнансової реструктуризацiї, що
складається з двох вiддiлiв - реструктуризацiї роздрiбних та реструктуризацiї
корпоративних кредитiв;
2.2) перенести вiддiл безпеки iнформацiйних технологiй головного управлiння
iнформацiйних технологiй до департаменту iз запобiгання легалiзацiї (вiдмиванню)
доходiв, одержаних злочинним шляхом, i внутрiшньої безпеки;
3) Рiшенням Спостережної Ради ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК" №8 вiд 21.12.2011 вирiшено:
3.1) модифiкувати структуру департаменту управлiння персоналом, об’єднавши деякi
вiддiли;
3.2) модифiкувати структуру департаменту ризик-менеджменту роздрiбного бiзнесу
головного управлiння ризик-менеджменту;
3.3) створити департамент оцiнки застави та адмiнiстрування кредитiв у складi головного
управлiння ризик-менеджменту;
3.4) об’єднати деякi вiддiли у департаментi методологiї, ринкових та операцiйних ризикiв
головного управлiння ризик-менеджменту;
3.5) виключити з органiзацiйної структури вiддiл реєстратора департаменту
iнвестицiйного банкiнгу головного управлiння казначейства та iнвестицiйного банкiнгу;
3.6) у складi головного операцiйного управлiння створити департамент платежiв на базi
вiддiлу мiжнародних платежiв та вiддiлу внутрiшнiх платежiв департаменту
бухгалтерського облiку головного фiнансового управлiння з вiдповiдним виключенням їх
зi структури головного фiнансового управлiння;
3.7) об’єднати вiддiли у департаментi нерухомого майна та загальних послуг та у
департаментi управлiння готiвкою головного управлiння загальних послуг та
забезпечення.
ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК" не має дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв.
Станом на 31.12.2011 функцiонувало 369 вiддiлень ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК", а саме:
Назва відділення

Адреса

1

Аграрне відділення

03127, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 5

2

Адміральське відділення

3

Азовське відділення

87500, м. Маріуполь, просп. Леніна, 81

4

Алмазне відділення

36023, м. Полтава, вул. 23 Вересня, 19

5

Алуштинське відділення 98516, м. Алушта, вул. Жовтнева, 50

6

Алчевське відділення

7

Андрушівське відділення

8

Антиповське відділення 83017, м. Донецьк, бульвар Шевченка, 77

9

Антрацитівське відділення

10

Аркадіївське відділення 65009, м. Одеса, вул. Черняховського, 7

11

Армійське відділення

61082, м. Харків, пр. Московський, 214/2

12

Армянське відділення

96012, м. Армянськ, вул. Сімферопольська, 9

65009, м. Одеса, просп. Адміральський, 1а

94204, м. Алчевськ, просп. Леніна, 14
13400, м. Андрушівка, вул. Будьонного, 3

94613, м. Антрацит, вул. Петровського, 29

39

13

Арсенальне відділення 01010, м. Київ, вул. Івана Мазепи, 7

14

Артемівське відділення 84500, м. Артемівськ, вул. Артема, 53

15

Бакулінське відділення 61166, м. Харків, вул. Бакуліна, 9/13

16

Балакліївське відділення

17

Бандерівське відділення 46001, м. Тернопіль, просп. Ст. Бандери, 4

18

Баришівське відділення

07500, м. Баришівка, вул. Жовтнева, 18

19

Бахчисарайське відділення

98400, м. Бахчисарай, вул. Фрунзе, 46-а

20

Баштанське відділення 56100, м. Баштанка, вул. Баштанської республіки, 47

21

Бердичівське відділення

22

Бердянське відділення

23

Березанське відділення 07540, м. Березань, вул. Леніна, 156

24

Березняківське відділення

25

Білгород-Дністровське відділення

26

Біличське відділення

27

Білоцерківське відділення

28

Блоківське відділення 21018, м. Вінниця, вул. Литвиненка, 1

29

Болгарське відділення

30

Бориспільське відділення

31

Бородинське відділення 69096, м. Запоріжжя,вул. Бородинська, 7

32

Бородянське відділення 07800, смт. Бородянка, вул. Комсомольська, 2

33

Борщагівське відділення

34

Ботанічне відділення

35

Бочаровське відділення 65025, м. Одеса, просп. Добровольського, 139

36

Боярське відділення

08150. м. Боярка, вул. Молодіжна, 6

37

Броварське відділення

07400, м. Бровари, вул. Гагаріна, 9

38

Будівельне відділення

50008, м. Кривий Ріг, вул. Соборна, 4

39

Буське відділення

80500, м. Буськ, пл. Ринок, 1

40

Варшавське відділення 43026, м. Луцьк, проспект Соборності, 32/39

41

Василівське відділення 71600, м. Василівка, вул. Чекіста, 10

42

Васильківське відділення

08600, м. Васильків, вул. Грушевського, 12

43

Васнєцовське відділення

83096, м. Донецьк, проспект Матросова, 7

44

Ватутінське відділення 02217, м. Київ, просп. Маяковського, 8

45

Вересневе відділення

64200, м. Балаклія, вул. Жовтнева, 35

13313, м. Бердичів, пл. Соборна, 17
71112, м. Бердянськ, просп. Леніна – вул. Шмідта, 22/22

02152, м. Київ, просп. Павла Тичини, 9
67700, м. Білгород-Дністровський, вул. Леніна, 19

03179, м. Київ, вул. Чорнобильська, 18
09106, м. Біла Церква, бульв. 50-років Перемоги, 105

49108, м. Дніпропетровськ, просп. Гагаріна, 74
08300, м. Бориспіль, вул. Київський шлях, 41

03134, м. Київ, вул. Симиренка, 5
01014, м. Київ, вул. Бастіонна, 4

36002, м. Полтава, вул. Фрунзе, 94

40

46

Веселівське відділення 72200, смт. Веселе, вул. Леніна, 133

47

Виноградарське відділення

48

Вирлицьке відділення

49

Вишгородське відділення

50

Вишневе відділення

51

"Відділення ""Харківська обласна дирекція"

52

Відділення „Героїв Дніпра”

53

Відділення „Долина”

77500, м. Долина, просп. Незалежності, 8-а

54

Відділення «Артема»

61002, м. Харків, вул. Артема, 20/22

55

Відділення «Буковинська обласна дирекція»

58000, м. Чернівці, вул. Головна, 48

56

Відділення «Вінницька обласна дирекція»

21018, м. Вінниця, вул. Гоголя 30

57

Відділення «Водоканал» 39601,м. Кременчук, вул. 60-років Жовтня,18

58

Відділення «Волинська обласна дирекція»

59

Відділення «Волинське-2»

60
18

Відділення «Дніпропетровська обласна дирекція»

61

Відділення «Донецька обласна дирекція»

83000, м. Донецьк, бульвар Пушкіна, 27

62

Відділення «Житомирська обласна дирекція»

"10002, м. Житомир, майдан Путятинський, 1/63

63

Відділення «Закарпатська обласна дирекція»

88000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 4

64

Відділення «Запорізька обласна дирекція»

69035, м. Запоріжжя, вул. Лермонтова, 9

04215, м. Київ, просп. Свободи, 15/1

02140, м. Київ, просп. Бажана, 36
07300, м. Вишгород, просп. І. Мазепи, 5

08132, м. Вишневе, вул. Жовтнева, 13
61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 68

04214, м. Київ, вул. Героїв Дніпра, 30

43025, м. Луцьк, просп. Волі, 21

43025, м. Луцьк, просп. Волі, 17
49044, м. Дніпропетровськ, вул. Артема,

65
Відділення «Івано-Франківська обласна дирекція» 76018, м. Івано-Франківськ, вул. Січових
Стрільців, 48
66

Відділення «Кіровоградська обласна дирекція»

25006, м. Кіровоград, вул. Шевченко,18 а

67

Відділення «Колос»

68

Відділення «Криворізька регіональна дирекція» 50029, м. Кривий Ріг, вул. Симбірцева, 1

69

Відділення «Кримська республіканська дирекція» 99011, м. Севастополь, вул. Маяковського, 9

70

Відділення «Луганська обласна дирекція»

91016, м. Луганськ, вул. Совєтская, 60

71

Відділення «Львівська обласна дирекція»

79020, м. Львів, просп. В. Чорновола, 99

72

Відділення «Мелітопольське-2» 72312, м. Мелітополь, вул. Леніна, 18/2

73

Відділення «Миколаївська обласна дирекція»

74

Відділення «Миру»

75

Відділення «на Сумській»

76

Відділення «Одеська обласна дирекція» 65026, м. Одеса, пл. Катерининська, 4

77

Відділення «Перемога» 49100, м. Дніпропетровськ, просп. Героїв, 12

54034, м. Миколаїв, просп. Миру, 4 а

54030, м. Миколаїв, вул. Нікольська, 27

61007, м. Харків, вул. Миру, 22
61002, м. Харків, вул. Сумська, 100

41

78

Відділення «Полтавська обласна дирекція»

36003, м. Полтава, майдан Незалежності, 20

79

Відділення «Рівненська обласна дирекція»

33013, м. Рівне, вул. Кавказька, 7

80

Відділення «Сузір'я»

81

Відділення «Сумська обласна дирекція» 40035, м. Суми, вул. Д. Коротченка, 7

82

Відділення «Тернопільська обласна дирекція»

46000, м. Тернопіль, вул. Руська, 14

83

Відділення «Херсонська обласна дирекція»

73000, м. Херсон, бульв. Мирний, 3

84

Відділення «Хмельницька обласна дирекція»

29013, м. Хмельницький, вул. Театральна, 10

85

Відділення «Чайка»

86

Відділення «Червонозаводське-2»

87

Відділення «Черкаська обласна дирекція»

88

Відділення «Юність»

89

Відділення Декабристів 54017, м. Миколаїв, просп. Леніна, 69

90

Відрадненське відділення

91

Вітруківське відділення 10109, м. Житомир, вул. Вітрука, 41

92

Вовчанське відділення 62504, м. Вовчанськ, вул. Леніна, 68

93

Вознесенське відділення 56500 м. Вознесенськ вул. Чубчика, 1-А

94

Володарське відділення 09300, смт. Володарка, вул. Коцюбинського, 22

95

Володимир-Волинське відділення

96

Володимирське відділення

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 42

97

Ворошиловське відділення

83055, м. Донецьк, вул. Університетська, 16

98

Воскресенське відділення

02139, м. Київ, вул. Курнатовського, 19

99

Гагарінське відділення 36011, м. Полтава, вул. Гагаріна, 3

100

Гайдарське відділення

101

Гвардійське відділення 83052, м. Донецьк, просп. Ілліча, 78

102

Гоголівське відділення 36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 42/24

103

Голопристанське відділення

104

Голосіївське відділення 03127, м. Київ, вул. Васильківська, 49

105

Голтівське відділення

55200, м. Первомайськ, вул. Карла Маркса, 1/1

106

Горлівське відділення

84601, м. Горлівка, просп. Леніна, 16

107

Городнянське відділення 15100, м. Городня, вул. Чорновуса, 2"

108

Горьківське відділення 85300, м. Красноармійськ, вул. Лихачова, 14

109

Грушевське відділення 79011,м. Львів, вул Кирила і Мефодія,1

110

Грюнвальдське відділення

м. Киев, ул. Шота Руставелі, 40/10

99011, м. Севастополь, вул. Костомарівська, 22
61050, м. Харків, майдан Повстання, 7/8
18000, м. Черкаси, вул. Лазарєва, 4

21030, м. Вінниця, просп. Юності, 44

"03124, м. Київ, вул. Героїв Севастополя, 1"

44700, м. Володимир-Волинський, вул. Ковельська,107,б.

65070, м. Одеса, вул.. Гайдара,32.

75600, м. Гола Пристань, вул. 1-го Травня, 16-А

76018, м. Івано-Франківськ, вул. Грюнвальдська, 21а/2

42

111

Гуляйпільське відділення

70200, м. Гуляйполе, вул. Шевченка, 21

112

Гурзуфське відділення 95052, м. Сімферополь, вул. Київська 3 /Гурзуфська 1

113

Данилевське відділення 61058, м. Харків, вул. Данилевського, 22

114

Дарницьке відділення

115

Дегтярівське відділення 04050, м. Київ, вул. Дегтярівська, 9

116

Деміївське відділення

117

Дергачівське відділення 62302, м. Дергачі, вул. Петровського, 178

118

Державінське відділення

61001, м. Харків, просп. Гагаріна, 43

119

Джанкойське відділення

96100, м. Джанкой, вул. К. Маркса, 8

120

Дзержинське відділення

50027, м. Кривий Ріг, вул. Єсеніна, 7

121

Динамівське відділення 61023, м. Харків, вул. Динамівська, 3

122

Дмитрівське відділення 01054, м. Київ, вул. Дмитрівська, 33

123

Дніпровське відділення 02094, м. Київ, бульв. Верховної Ради, 29

124

Дніпродзержинське відділення 51931, м. Дніпродзержинськ, вул. Медична, 1/11

125

Добропільське відділення

85000, м. Добропілля, мікрорайон Молодіжний, 39

126

Довгинцевське відділення

50086, м. Кривий Ріг, Дніпропетровське шосе, 2

127

Долинське відділення

128

Дорогожицьке відділення

129

Дрогобицьке відділення 82100, м. Дрогобич, вул. Грушевського, 5

130

Дубенське відділення

131

Енергодарське відділення

71503, м. Енергодар, просп. Енергетиків, 11

132

Євпаторійське відділення

97412, м. Євпаторія, вул. Інтернаціональна, 105

133

Єнакієвське відділення 86400, м. Єнакієве, пл. Леніна, 4

134

Жмеринське відділення 23100, м. Жмеринка, вул. Центральна, 1

135

Жовтневе відділення

136

Жовтоводське відділення

137

Закревське відділення

02183, м. Київ, вул. Кибальчича, 11а

138

Залізничне відділення

03186, м. Київ, бульв. Чоколівський, 9/13

139

Заліське відділення

95024, м. Сімферополь,вул. 60- років Жовтня ,21

140

Замкове відділення

46008, м. Тернопіль, вул. Шептицького, 1

141

Замостянське відділення 21001, м. Вінниця, вул. Островського, 39

142

Заньковецьке відділення

143

Земельне відділення

02090, м. Київ, Харківське шосе, 11-а

03039, м. Київ, Голосіївський просп., 48

28500, м. Долинська, вул. Леніна, 22
04112, м. Київ, вул. Олени Теліги, 13/14

35600, м. Дубно, пл. Майдан Незалежності, 1

73005, м. Херсон, вул. 40 років Жовтня, 112
52200, м. Жовті Води, вул. Петровського, 43

88015, м. Ужгород, вул. Заньковецької, 77
08150, м. Боярка, вул. Б. Хмельницького, 98

43

144

Знам’янське відділення 27400, м. Знам’янка, вул. Октябрьська, 22

145

Золотоворітське відділення

146

Золочівське відділення 80700, м. Золочів, вул. Шашкевича, 18

147

Іванківське відділення

148

Ізмаїльське відділення 68600, м. Ізмаїл, проспект Леніна, 44

149

Ізюмське відділення

64300, м. Ізюм, вул. Гагаріна, 12

150

Іллічівське відділення

68000, м. Іллічівськ, вул. Данченко, 7

151

Інгулецьке відділення

50064, м. Кривий Ріг, вул. 50 років Жовтня, 26

152

Індустріальне відділення

153

Інститутське відділення 01021, м. Київ, вул. Інститутська, 22/7

154

Ірпінське відділення

08200, м. Ірпінь, вул. П. Комуни, 1

155

Іршавське відділення

90100, м. Іршава, вул. Шевченка, 35

156

Каверінське відділення 49008, м. Дніпропетровськ, вул. Робоча, 83

157

Кагарлицьке відділення

158

Калинівське відділення 08623, смт. Калинівка, вул. Леніна, 84

159

Калуське відділення

160

Кам’янецьке відділення 29000, м. Хмельницький, вул. Кам’янецька, 98

161

Кам’янець-Подільське відділення 32300, м. Кам’янець-Подільський, вул. Соборна, 14"

162

Карлівське відділення

163

Катеринославське відділення

164

Кафедральне відділення 43016, м. Луцьк, вул. Л. Українки, 24

165

Каховське відділення

166

Керченське відділення 98300, м. Керч, вул. К. Маркса, 10

167

Київське відділення

168

Кирилівське відділення 04080, м. Київ, вул. Фрунзе, 82

169

Ковельське відділення 45000, м. Ковель, вул. Незалежності, 144

170

Козелецьке відділення 17000, смт Козелець, вул. Комсомольська, 38

171

Козятинське відділення 22100, м. Козятин, вул. Леніна, 13/13

172

Коломийське відділення

173

Комаровське відділення "58013, м. Чернівці, вул. Комарова, 23/25"

174

Комінтернівське відділення

01032, м. Київ, бульв. Тараса Шевченка, 38

175

Комсомольське відділення

39806, м. Комсомольськ, вул. Леніна, 67

176

Конотопське відділення 41600, м. Конотоп, просп. Миру, 11

01034, м. Київ вул. Прорізна, 22

07200, смт. Іванків, вул. Київська, 26

03058, м. Київ, вул. Борщагівська, 189

09200, м. Кагарлик, вул. К. Маркса, 3

77300, м. Калуш, пл. Героїв, 11

39500, м. Карлівка, вул. Леніна, 93
49101, м. Дніпропетровськ, просп. Пушкіна,24

74800, м. Каховка, вул. Леніна, 20

61013, м. Харків, вул. Шевченка, 26

78200, м. Коломия, пл. Шевченка, 6

44

177

Корольовське відділення

10014, м. Житомир, майдан Соборний , 3/2

178

Коростенське відділення

11500, м. Коростень, вул. Грушевського, 19

179

Коростишівське відділення

12501, м. Коростишів, вул. Червона площа, 12

180

Корсунь-Шевченківське відділення

181

Костянтинівське відділення

85104, м. Костянтинівка, просп. Ломоносова, 127

182

Красноградське відділення

63304,м. Красноград, вул. Харківська, 123

183

Краснодонське відділення

94400, м. Краснодон, вул. Мікроцентр, 22

184

Кредитно-Криворізьке відділення 50027,м. Кривий Ріг, вул. Костенко, 15/26"

185

Кременчуцьке відділення

39600, м. Кременчук, вул. Шевченка, 22/30

186

Кузнецовське відділення

34400, м. Кузнецовськ, мікрорайон Перемоги, 4

187

Куйбишевське відділення

83012, м. Донецьк, вул. Куйбишева, 194

188

Латорицьке відділення 89600, м. Мукачеве, вул. Духновича, 3

189

Леваневське відділення 69006, м. Запоріжжя, просп. Леніна, 179

190

Ленінградське відділення

191

Ленінське відділення

91016, м. Луганськ, вул. Совєтская, 62

192

Лепсевське відділення

03126, м. Київ, бульвар Івана Лепсе, 67

193

Либідське відділення

03150, м. Київ,вул. Горького, 155

194

Лисичанське відділення 93120, м. Лисичанськ, просп. Леніна, 115

195

Личаківське відділення 79035, м. Львів, вул. Зелена, 147

196

Лівобережне відділення

197

Лісове відділення

02166, м. Київ, вул. Мілютенка, 23

198

Лозівське відділення

64600, м. Лозова, вул. К. Лібкнехта, 8

199

Лубенське відділення

37500, м. Лубни, Володимирський майдан, 18/2

200

Лук’янівське відділення 04119, м. Київ, вул. Якіра, 12/42

201

Луначарське відділення 02002, м. Київ, вул. Луначарського, ½

202

Любарське відділення

203

Макарівське відділення 08000, м. Макарів, вул. Фрунзе, 34

204

Макіївське відділення

205

Малахівське відділення 50099, м. Кривий Ріг, пл. Визволення, 1

206

Мар’їнське відділення

207

Марганецьке відділення 53407, м. Марганець, вул. Радянська, 72

208

Маріупольське відділення

209

Маяковське відділення 69035, м. Запоріжжя, вул. 40 років Радянської України / Панфіловців, 66/5

19400, м. Корсунь-Шевченківський, вул. Леніна, 20

03115, м. Київ, Просп Перемоги, 93

02100, м. Київ, вул. Попудренка, 18

13100, смт. Любар, вул. Леніна, 44

86157, м. Макіївка, вул. Леніна, 69/23

85600, м. Мар’їнка, просп. Ворошилова, 45

87532, м. Маріуполь, просп. Леніна, 39 а

45

210

Мелітопольське відділення

72312, м. Мелітополь, просп. Богдана Хмельницького, 7

211

Менське відділення

15600, м. Мена, вул. Жовтнева, 4

212

Мирне відділення

33000 м. Рівне просп. Миру,16

213

Миронівське відділення 08800, м. Миронівка, вул. 40-років Перемоги, 19-а

214

Митне відділення

215

Михайлівське відділення

216

Мінське відділення

217

Могилів-Подільське відділення 24000, м. Могилів-Подільський, вул. Київська, 24

218

Молодіжне відділення

219

Московське відділення 03039, м. Київ, вул. Голосіївська, 10

220

Набережне відділення

221

Надвірнянське відділення

222

Некрасовське відділення73034, м. Херсон, просп. 200 років Херсона, 15

223

Нетішинське відділення 30100, м. Нетішин, просп. Курчатова, 6 в

224

Ніжинське відділення

225

Нікопольське відділення

53213, м. Нікополь, просп. Трубників, 2

226

Нововодолазьке відділення

63200, смт. Нова Водолага, вул. Леніна, 26

227

Нововолинське відділення

45400, м. Нововолинськ, просп. Дружби, 25

228

Новоград-Волинське відділення "11708, м. Новоград-Волинський, вул. Шевченка, 37

229

Новодарницьке відділення

02105, м. Київ, просп. Миру, 5

230

Новоіванівське відділення

39631, м. Кременчук, вул. Київська, 24

231

Новокаховське відділення

74900, м. Нова Каховка, вул. Первомайська, 5

232

Новокраматорське відділення

84300, м. Краматорськ, вул.Соціалістична,35

14000 м. Чернігів пр-т. Перемоги 75
72000, смт. Михайлівка, вул. Леніна, 35

04074, м. Київ, пров. Попова, 2-в

39622, м. Кременчук, просп. 50-річчя Жовтня, 78/19

04071, м. Київ, вул. Набережно-Лугова, 4
78400, м. Надвірна, вул. Грушевського, 6

16600, м. Ніжин, вул. Шевченко, 4-а

233
Новолазьке відділення 89440, Ужгородський р-н, с. Великі Лази, вул. Східна (мікрорайон
«Новий»), 2
234

Новомосковське відділення

51200, м. Новомосковськ, вул. Радянська, 26

235

Новоодеське відділення 56600, м. Нова Одеса, вул. Шмідта, 23

236

Новосалтівське відділення

237

Оболонське відділення 04213, м. Київ, просп. Героїв Сталінграду, 36

238

Оборонне відділення

239

Образцовське відділення

240

Обухівське відділення

08700, м. Обухів, вул. Київська, 158

241

Овруцьке відділення

11106, м. Овруч, вул. Радянська, 48

61170, м.Харків, вул.. Блюхера,22

91031, м. Луганськ, вул. Оборонная, 16
49026, м. Дніпропетровськ, вул. Калинова, 49

46

242

Озерне відділення

02091, м. Київ, вул. Тростянецька, 5

243

Олександрійське відділення

244

Олексіївське відділення 61204, м. Харків, просп. Перемоги, 62 «З»

245

Олімпійське відділення 50036, м. Кривий Ріг, вул. Мелешкіна, 11

246

Орджонікідзевське відділення

247

Оріхівське відділення

248

Осокорківське відділення

249

Охтирське відділення

250

П’ятихатське відділення

52100, м. П’ятихатки, вул. Олександрійська, 63

251

Павлоградське відділення

51400, м. Павлоград, вул. Леніна, 117

252

Пальмірське відділення 65005, м. Одеса, Соборна площа, 10

253

Панфіловське відділення

254

Паньківське відділення 01032, м. Київ, вул. Саксаганського, 70-б

255

Пастерівське відділення 18005, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 320

256

Пекарське відділення

257

Первомайське відділення

64104, м. Первомайський, Мікрорайон 1/2, 11

258

Перевальське відділення

94300, м. Перевальськ, вул. Леніна, 37

28000, м. Олександрія, просп. Леніна, 92

53300, м. Орджонікідзе, вул. Калініна, 32

70500, м. Оріхів, вул. Ленінградських курсантів, 60
02068, м. Київ, вул. Урлівська, 1/8

42700, м. Охтирка, пров. Харківський, 3

83048, м. Донецьк, просп. Панфілова, 1а

79008, м. Львів, вул. Пекарська,34

259
Переяслав-Хмельницьке відділення 08400, м. Переяслав-Хмельницький, вул. Богдана
Хмельницького, 51
260

Петропавлівське відділення

04073, м. Київ, вул. Петропавлівська, 6

261

Печерське відділення

262

Пироговське відділення 21018, м. Вінниця, вул. Пирогова, 56

263

Південне відділення

264

Південно-Криворізьке відділення

265

Повітрофлотське відділення

266

Подільське відділення

267

Покровське відділення 04053, м. Київ, вул. Артема, 26-а

268

Політехнічне відділення

269

Полярне відділення

270

Привокзальне відділення

03035, м. Київ, вул. Урицького, 27/5

271

Прикарпатське відділення

76018, м. Івано-Франківськ, вул. Гетьмана Мазепи, 5-7

272

Прилуцьке відділення

17500, м. Прилуки, вул. Київська, 174

273

Приміське відділення

91008, м. Луганськ, вул. А. Ліньова, 150

01103, м. Київ, вул. Кіквідзе, 23

03162, м. Київ, вул. Зодчих, 46
50026, м. Кривий Ріг, просп. Південний, 32

03049, м. Київ, просп. Повітрофлотський, 7

04071, м. Київ, вул. Верхній Вал, 32

03055, м. Київ, просп. Перемоги, 28/1
04114, м. Київ, вул. Автозаводська, 99/4 А

47

274

Промислове відділення 23000, м. Бар, вул. Соборна, 11

275

Проскурівське відділення

276

Проспектне відділення 49000, м. Дніпропетровськ, проспект Карла Маркса, 57

277

Прохорівське відділення 65028, м. Одеса, вул. Богдана Хмельницького, 21

278

Пушкінське відділення 01004, м. Київ, вул. Пушкінська, 20

279

Радехівське відділення 80200, м. Радехів, вул. Львівська, 19

280

Радянське відділення

91022, м. Луганськ, вул. Совєтская, 15

281

Райдужне відділення

02125, м. Київ, бульв. Перова, 15

282

Ревуцьке відділення

02140, м. Київ, вул. Ревуцького, 56

283

Рейтарське відділення

01034, м. Київ, вул. Рейтарська, 30

284

Реріховське відділення 49061, м. Дніпропетровськ, просп.. Кірова,121

285

Римарське відділення

286

Ровеньківське відділення

94700, м. Ровеньки, вул. Леніна, 123

287

Рокитнянське відділення

09600, смт. Рокитне, вул. Вокзальна, 36

288

Роменське відділення

289

Русанівське відділення 02154, м. Київ, бульв. Олексія Давидова, 3

290

Сакське відділення

96500, м. Саки, вул. Леніна, 20

291

Салтівське відділення

61118, м. Харків, просп. 50-річчя ВЛКСМ, 68

292

Сахновщинське відділення

64501, смт. Сахновщина, вул.1-го Травня, 1

293

Свердловське відділення

94800, м. Свердловськ, вул. Енгельса, 38

294

Світловодське відділення

27500, м. Світловодськ, вул. Леніна, 63

295

Святошинське відділення

03062, м. Київ, просп. Перемоги, 79

296

Северодонецьке відділення

93400, м. Северодонецьк, просп. Хіміків, 36

297

Серпневе відділення

61045, м.Харків, вул. 23 Серпня,13

298

Сєверне відділення

49051, м. Дніпропетровськ, просп. імені газети „Правда”, 62

299

Сирецьке відділення

04111, м. Київ, вул. Щербакова, 72

300

Сихівське відділення

79066, м. Львів, вул. Сихівська, 2

301

Сімферопольське відділення

302

Сквирське відділення

303

Славутичське відділення

304

Славутське відділення

305

Слов’янське відділення 84122, м. Слов’янськ, вул. Шевченка, 12

306

Смілянське відділення 20700, м. Сміла, вул. Свердлова, 97

29001, м. Хмельницький, вул. Подільська, 73а

61057, м. Харків, вул. Римарська, 23

42000, м. Ромни, вул. Леніна, 13

95000, м. Сімферополь, просп. Кірова, 37

09000, м. Сквира, вул. Леніна, 29
07100, м. Славутич, Бакинський квартал, 1

30000, м. Славута, вул. Дзержинського, 29
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Сніжне відділення

86500, м. Сніжне, вул. Дзержинського, 2

308

Снятинське відділення 78300, м. Снятин, вул. Шевченка, 12

309

Соборне відділення

310

Собранецьке відділення 88017, м. Ужгород, вул. Собранецька, 89

311

Солом’янське відділення

312

Сонячне відділення

313

Спартаківське відділення

73000, м. Херсон, вул. Маяковського, 9

314

Ставищенське відділення

09400, смт. Ставище, вул. Радянська, 32

315

Стародарницьке відділення

02096, м. Київ, вул. Ялтинська, 12

316

Старозамкове відділення

76018, м. Івано-Франківськ, вул. Старозамкова, 2

317

Старокиївське відділення

01601, м. Київ, вул.Мечникова, 2 а

318

Старокостянтинівське відділення

319

Староміське відділення 58000, м. Чернівці, вул. 28 Червня, 44

320

Старомосковське відділення

321

Староолександрівське відділення

322

Староподільське відділення

36022, м. Полтава, вул. Старий Поділ, 3

323

Стахановське відділення

94000, м. Стаханов, вул. Дзержинського, 24

324

Столичне відділення

01021, м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2

325

Стрийське відділення

82400, м. Стрий, вул. Незалежності, 16

326

Суворовське відділення 73026, м. Херсон, вул. К. Маркса, 94

327

Судакське відділення

328

Терешковське відділення

329

Тетіївське відділення

330

Тобольське відділення 61072, м. Харків, просп. Леніна, 56

331

Токмацьке відділення

332

Торгово-південне відділення

79071, м. Львів, вул. Щирецька, 36

333

Троєщинське відділення

02217, м. Київ, вул. Закревського, 27/2

334

Тростянецьке відділення

24300, смт. Тростянець, вул. Леніна, 42

335

Трофімовське відділення

49000, м. Дніпропетровськ, вул. Братів Трофімових, 36

336

Тульчинське відділення 23600, м. Тульчин, вул. Незалежності, 4

337

Тургенєвське відділення 79018, м. Львів, вул. Федьковича, 3

338

Туристичне відділення 61022, м. Харків, вул. Трінклера, 2

339

Тухачевське відділення 50063, м. Кривий Ріг, вул. Тухачевського, 65

40030, м. Суми, вул. Соборна, 38

03110, м. Київ, вул. Солом’янська, 19

69002, м. Запоріжжя, вул. Запорізька, 1-б

31100, м. Старокостянтинів, вул. Острозького, 64/1

61146, м. Харків, вул. Героїв Праці, 26
69063, м. Запоріжжя, просп. Леніна, 51

98000, АРК, м. Судак, вул. Леніна, 45
83120, м. Донецьк, вул. Валентини Терешкової, 15 б

09800, м. Тетіїв, вул. Леніна, 29

71700, м. Токмак, вул. Революційна, 31-б
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340

Тячівське відділення

90500, м. Тячів, вул. Леніна, 10

341

Українське відділення

08720, м. Українка, просп. Дніпровський, 1

342

Уманське відділення

20300, м. Умань, вул. Леніна, 9/2

343

Урожайне відділення

21037, м. Вінниця, вул. Пирогова, 51

344

Фастівське відділення

08500, м. Фастів, вул. Соборна, 34

345

Федоровське відділення 03035, м. Київ, вул. Сурикова, 3-а

346

Феодосійське відділення 98100, м. Феодосія, вул. Куйбишева, 6

347

Фрунзенське відділення 61082, м. Харків, просп. Маршала Жукова, 5

348

Хустське відділення

349

Центральне відділення 01001, м. Київ, вул. Заньковецької, 3/1

350

Червоноармійське відділення

"03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 79"

351

Червоноградське відділення

80100, м. Червоноград, просп. Шевченка, 18

352

Червонозаводське відділення

61005, м. Харків, просп. Московський, 90

353

Чечеловське відділення 49017, м. Дніпропетровськ, просп. Петровського, 52

354

Чорногірське відділення 90300, м. Виноградів, вул. Миру, 7/2

355

Чортківське відділення 48500, м. Чортків, вул. Ст. Бандери, 15/21, 22

356

Чугуївське відділення

357

Шахтарське відділення 83004, м. Донецьк,вул. Артема, 173 а

358

Шепетівське відділення 30400, м. Шепетівка, вул. Карла Маркса, 31

359

Широнінське відділення 61135,м.Харків, вул.. героїв Праці,46

360

Шосткинське відділення

361

Ювілейне відділення

362

Южноукраїнське відділення

363

Юзівське відділення

83062, м. Донецьк, вул.

364

Юридичне відділення

50007,м Кривий Ріг,просп. Миру,7 б

365

Яготинське відділення 07700, м. Яготин, вул. Незалежності, 58

366

Ялтинське відділення

98600, м. Ялта, вул. Київська, 36-б

367

Яновське відділення

25009, м. Кіровоград, вул. Героїв Сталінграда, 3/163

368

Ярославське відділення 61052, м. Харків, вул. Ярославська, 21/21

369

Ясинуватське відділення

"90400, м. Хуст, вул. Б.Хмельницького, 5

63503, м. Чугуїв, вул. Жадановського, 6

41100, м. Шостка, вул. Комуністична, 3
91008, м. Луганськ, вул. Ліньова, 1
55001, м. Южноукраїнськ, просп. Леніна, 18
Кірова, 2

86000, м. Ясинувата, вул. Некрасова, 14

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом
звітного періоду, умови та результати цих пропозицій
В 2011 роцi пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не було.
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Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки
вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Облiкова полiтика ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК» за 2011 рiк згідно Примітки 1 до
фінансової звітності Банку за рік, що завершився 31.12.2011 (тис.грн.)
1.2. Основна діяльність
ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК» (надалі – Банк) – кредитно-фінансова установа, яка надає
повний пакет банківських послуг. Основним напрямком діяльності і розвитку Банку є
побудова конкурентного багатопрофільного універсального бізнесу, орієнтованого як на
фізичних осіб, представників малого та середнього бізнесу, так і на обслуговування
великих компаній.
Банк у своїй діяльності керується Законом України «Про банки і банківську діяльність»,
Законом України «Про акціонерні товариства», законом України «Про цінні папери та
фондовий ринок», іншими законодавчими актами України та нормативно-правовими
актами Національного банку України.
Банк має статус банку з іноземним капіталом.
За станом на 31 грудня 2011 року мережа відділень Банку нараховує 369 відділень, які
підпорядковуються 6 регіональним центрам (31 грудня 2010 року - 435 відділень).
Загальна кількість співробітників Банку станом на 31 грудня 2011 року склала 4 521 чол.
(31 грудня 2010 року - 5 195 чол.).
1.2. Основи облікової політики та складання звітності
В основу положень облікової політики Банку покладені вимоги чинного законодавства
України, нормативно-правових актів, що регламентують бухгалтерський облік в Україні,
нормативно-правових актів Національного банку України (далі – НБУ), Закон України
«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», національні положення
(стандарти) бухгалтерського обліку (надалі – П(с)БО)), міжнародні стандарти фінансової
звітності (надалі - МСФЗ), План рахунків бухгалтерського обліку банків України,
затверджений постановою Правління НБУ від 17 червня 2004 року №280, Правила
організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України,
затверджені постановою Правління НБУ від 19 березня 2003 року №124, Положення про
організацію бухгалтерського обліку та звітності в банках України, затверджене
постановою Правління НБУ від 30 грудня 1998 року №566.
Облікова політика Банку визначає та встановлює для всіх структурних одиниць і
підрозділів (департаментів, відділів та інших.) єдиний порядок ведення бухгалтерського
обліку операцій, які здійснює Банк, єдине тлумачення і розуміння принципів своєчасного
та вірного відображення банківських операцій для складання та подання фінансових
звітів.
В облікову політику Банку впроваджено основоположні принципи обліку, за якими
складаються фінансові звіти, а саме: повне висвітлення, превалювання сутності над
формою, автономність, обачність, безперервність діяльності, нарахування та відповідність
доходів і витрат, послідовність правил бухгалтерського обліку та єдиний грошовий
вимірник.
Інформація щодо критеріїв визнання та оцінки активів та зобов’язань викладені у
наступних розділах цієї примітки.
Фінансова звітність підготовлена на основі принципу оцінки за історичною (первісною)
собівартістю за винятком деяких статей зазначених у наступних розділах цієї примітки.
Наприклад, цінні папери в портфелі на продаж, інвестиційна нерухомість, тощо.
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Фінансова звітність складається у національній валюті (гривня). Перерахунок статей
активів та пасивів, що обліковуються в іноземній валюті, здійснюються за офіційним
курсом НБУ на дату звітності. Одиницею виміру, у якій подається фінансова звітність, є
тисяча гривень.
1.3. Первісне визнання фінансових інструментів
Фінансовий інструмент – будь-який контракт, який одночасно приводить до виникнення
(збільшення) фінансового активу однієї сторони і фінансового зобов'язання або
інструменту власного капіталу іншої.
Банк визнає фінансовий актив чи зобов’язання в бухгалтерському обліку в тому випадку,
коли Банк являється стороною контракту.
Під час первісного визнання фінансового інструменту (фінансового активу або
фінансового зобов’язання) Банк оцінює надані (отримані) фінансові інструменти за
справедливою вартістю.
Справедливу вартість фінансового інструменту Банк визначає шляхом дисконтування усіх
очікуваних майбутніх грошових потоків із застосуванням ринкової процентної ставки на
подібний (за валютою, сумою, видом, строками) фінансовий інструмент.
Витрати на операцію, що безпосередньо пов’язані з визнанням фінансового інструменту,
а саме – комісійні, сплачені агентам, консультантам, брокерам, дилерам, збори органам
регулювання, фондовим біржам та інше, Банк включає у суму дисконту (премії) за цим
фінансовим інструментом. Суму дисконту/премії Банк амортизує протягом строку дії
фінансового інструменту із застосуванням ефективної ставки відсотка не рідше одного
разу на місяць (крім фінансових інструментів у торговому портфелі), сума
дисконту/премії має бути повністю амортизована на дату погашення/повернення
фінансового інструменту.
Якщо під час первісного визнання Банк визначає вартість розміщеного (наданого)
фінансового інструменту за процентною ставкою:
- вищою за ринкову, то в обліку він відразу визнає прибуток у кореспонденції з рахунками
премії;
- нижчою за ринкову, то в обліку він відразу визнає збиток у кореспонденції з рахунками
дисконту.
Якщо під час первісного визнання Банк визначає вартість залученого (отриманого)
фінансового інструменту за процентною ставкою:
- вищою за ринкову, то в обліку він відразу визнає збиток у кореспонденції з рахунками
премії;
- нижчою за ринкову, то в обліку він відразу визнає прибуток у кореспонденції з
рахунками дисконту.
Прибуток або збиток визнаються на суму різниці між справедливою вартістю фінансового
інструменту та номінальною вартістю.
Банк здійснює операції з наступними категоріями фінансових інструментів:
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- інвестиції, утримувані до погашення;
- кредити та дебіторська заборгованість;
- фінансові активи, призначені для продажу;
- фінансові зобов’язання.
1.4. Кредити та заборгованість клієнтів
Після первісного визнання Банк здійснює оцінку кредитів за амортизованою собівартістю
з використанням ефективної ставки відсотка під час нарахування процентів та амортизації
дисконту/премії.
Для розрахунку ефективної ставки відсотка Банк визначає потоки коштів з урахуванням
усіх умов договору, до яких у тому числі включаються всі комісії та інші сплачені або
отримані сторонами суми, що є невід’ємною частиною доходів/витрат кредиту, окремо
щодо кожного продукту та відповідно до діючих технологічних карт проведення операцій
у розрізі продуктів. Якщо відсутня можливість надійної оцінки потоків грошових коштів
або очікуваного строку дії кредиту (кредити овердрафт та інші), за такими кредитами
ефективна ставка відсотка не застосовується.
У зв’язку із відсутністю необхідної інформаційної бази (а саме інформації щодо даних за
ринковими ставками на дату визнання фінансового інструменту, зміни графіків платежів,
інших) до фінансових інструментів, які виникли до 01.01.2009 року, ефективна ставка
відсотка не застосовувалася.
Щомісячно проводиться аналіз кредитної заборгованості клієнтів на предмет знецінення.
Обсяги знецінення кредитів визначаються резервами під кредитні операції Резерв для
відшкодування можливих втрат за кредитними операціями формувався згідно з
Положенням про порядок формування та використання резерву для відшкодування
можливих втрат за кредитними операціями банків, затвердженим Постановою Правління
НБУ від 6 липня 2000 року №279.
З метою розрахунку резерву та визначення категорії кредитного ризику Банк здійснює
аналіз кредитного портфелю за наступними критеріями:
- оцінка фінансового стану позичальника;
- стан обслуговування позичальником кредитної заборгованості;
- рівень забезпеченості кредиту.
Створений резерв для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями
використовується на погашення безнадійної заборгованості за основним боргом.
Списання безнадійної заборгованості за основним боргом та нарахованими до отримання
відсотками проводиться на підставі рішення Правління Банку за рахунок резервів під
нестандартну заборгованість після визнання такої заборгованості безнадійною.
Банк визнає надані гарантії та авалі під час первісного визнання як зобов'язання за
справедливою вартістю, яка дорівнює сумі отриманих банком-гарантом комісій. Облік
потенційних зобов’язань за гарантіями, авалями та акредитивами здійснюється за
позабалансовими рахунками.
1.5. Цінні папери в портфелі Банку на продаж
У портфелі цінних паперів на продаж можуть обліковуватись акції, цінні папери з
нефіксованим прибутком та боргові цінні папери.
Під час первісного визнання цінні папери у портфелі Банку на продаж оцінюються за
справедливою вартістю.
На дату балансу цінні папери в портфелі Банку на продаж відображаються:
- за справедливою вартістю;
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- за собівартістю з урахуванням часткового списання внаслідок зменшення корисності
(акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, справедливу вартість яких
достовірно визначити неможливо).
Цінні папери в портфелі Банку на продаж, що обліковуються за справедливою вартістю,
підлягають переоцінці з обов’язковим відображенням результату переоцінки на дату
балансу на рахунках капіталу Банку.
Цінні папери в портфелі Банку на продаж на дату балансу підлягають перегляду на
зменшення корисності, крім акцій бірж і депозитаріїв та цінних паперів, емітованих
центральними органами виконавчої влади та Національним банком України.
Зменшення корисності цінних паперів визнається у разі втрати економічної вигоди в сумі
перевищення балансової вартості цінних паперів над сумою очікуваного відшкодування.
Для розрахунку резерву за цінними паперами в портфелі Банку на продаж, що віднесені до
біржового реєстру, за справедливу вартість цінного папера береться вартість, що
визначена за його котирувальною ціною покупця (ціною bid) за даними оприлюднених
котирувань лістингових цінних паперів на фондових біржах за станом на час закриття
останнього біржового дня звітного місяця.
У разі відсутності таких котирувань на зазначену дату справедлива вартість цінного
папера, який внесено до біржового реєстру визначається за його останнім біржовим
курсом, що визначений за результатами біржових торгів, які відбулися протягом останніх
5 робочих днів звітного місяця.
Під час розрахунку резерву за зазначеними цінними паперами дотримується така
послідовність дій:
визначається поточна справедлива вартість цінного паперу за даними оприлюднених
котирувань цінних паперів на фондових біржах;
– здійснюється в разі потреби нарахування відсотків, амортизація дисконту/премії,
нарахування дивідендів;
– розраховується різниця між поточною справедливою вартістю, визначеною відповідно
до абзацу другого цього пункту, і балансовою вартістю, скоригованою відповідно до
абзацу третього цього пункту, та здійснюється переоцінка цінних паперів на величину
такої різниці;
– здійснюється перегляд усієї доступної інформації про цінний папір та його емітента з
метою виявлення ризику цінного папера та робиться відповідний висновок про
наявність чи відсутність ризику або про відновлення корисності цінного папера.
–

Відрахування до резерву визнаються витратами звітного періоду.
При визнанні зменшення корисності цінних паперів, що обліковуються в портфелі на
продаж за справедливою вартістю, сума уцінки, накопичена в капіталі за відповідними
цінними паперами, вилучається з капіталу та визнається витратами звітного періоду.
Переведення цінних паперів з портфеля на продаж до портфеля до погашення протягом
2011 року не здійснювалося.
У портфелі на продаж не обліковуються цінні папери, які є об’єктом операцій репо.
1.6. Цінні папери в портфелі Банку до погашення
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У портфелі до погашення обліковуються придбані цінні папери з фіксованими платежами,
що можна визначити, а також з фіксованим строком погашення. Боргові цінні папери
відносяться до портфеля до погашення, якщо Банк має намір та змогу отримувати їх до
строку погашення з метою отримання процентного доходу.
Банк первісно не визнає цінні папери в портфелі до погашення, якщо:
1) не має фінансових ресурсів для фінансування цінних паперів до погашення;
2) протягом звітного фінансового року або протягом двох попередніх фінансових років
Банк продав до дати погашення значну суму інвестицій порівняно із загальною сумою
інвестицій, утримувані до погашення;
3) є юридичне або інше обмеження, яке може перешкодити наміру Банку утримувати
цінні папери до погашення.
Боргові цінні папери в портфелі до погашення обліковуються за амортизованою
собівартістю з використанням ефективної ставки відсотка. Витрати, пов’язані з
придбанням боргових цінних паперів, збільшують (зменшують) суму премії (дисконту) на
дату їх придбання.
Банк постійно на дату балансу оцінює свій намір та здатність утримувати цінні папери до
погашення.
Процентні доходи за цінними паперами в портфелі Банку до погашення визнаються з
використанням ефективної ставки відсотка.
Не рідше одного разу на місяць (на дату балансу) цінні папери в портфелі Банку до
погашення переглядаються щодо можливого зменшення їх корисності на основі аналізу
очікуваних грошових потоків.
Зменшення корисності цінних паперів у портфелі Банку до погашення відображається в
бухгалтерському обліку шляхом формування резерву на суму перевищення балансової
вартості цінних паперів над поточною вартістю оцінених майбутніх грошових потоків,
дисконтованих за первісною ефективною ставкою відсотка (тобто за ефективною ставкою
відсотка, розрахованою під час первісного визнання).
Переведення цінних паперів з портфеля до погашення до портфеля на продаж протягом
2011 року не здійснювалося.
1.7. Інвестиційна нерухомість
Інвестиційна нерухомість – нерухомість (земля чи будівля або частина будівлі, або їх
поєднання), утримувана Банком як власником або лізингоодержувачем за договором про
фінансовий лізинг (оренду) з метою отримання лізингових (орендних) платежів або
збільшення вартості капіталу чи для досягнення обох цілей.
До об’єктів інвестиційної нерухомості належать:
- земля, що утримується з метою отримання вигод від зростання капіталу у довгостроковій
перспективі, а не для реалізації у короткостроковій перспективі у процесі діяльності;
- земля, подальше використання якої на цей час не визначено;
- будівля, що перебуває у власності Банку або у розпорядженні за договором про
фінансовий лізинг (оренди) та надається в лізинг (оренду) за одним або кількома
договорами про оперативний лізинг (оренду);
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- будівля, що не зайнята на цей час Банком та призначена для надання в лізинг (оренду) за
одним або кількома договорами про оперативний лізинг (оренду).
Якщо Банк набуває право власності на земельні ділянки та будівлі шляхом реалізації прав
заставодержателя, відповідно для яких чітко не визначений намір подальшого
використання, то такі активи класифікуються як інвестиційна нерухомість.
Банк не класифікує і не обліковує нерухомість як інвестиційну нерухомість, яка отримана
Банком в оперативний лізинг (оренду) і за якою Банк передав право у суборенду.
Один і той самий об’єкт нерухомості може бути розділений на конструктивно
відокремлені частини, що використовуються з різною метою: одна частина – для
отримання доходу від орендної плати або збільшення капіталу, інша – для використання у
процесі діяльності Банку або для адміністративних цілей.
У бухгалтерському обліку такі частини об’єкта нерухомості відображаються окремо, якщо
вони можуть бути продані окремо.
Якщо ці частини не можуть бути продані окремо, то такий об’єкт визнається
інвестиційною нерухомістю за умови, коли не більше 20% від загальної площі об’єкта
утримується Банком для використання у процесі діяльності або для адміністративних
цілей.
Переведення об’єкта нерухомості до категорії інвестиційної нерухомості та з категорії
інвестиційної нерухомості до інших проводиться лише у разі зміни способу його
функціонального використання, що підтверджується такими подіями:
- початком зайняття Банком нерухомості – у разі переведення з інвестиційної нерухомості
до нерухомості, зайнятої Банком;
- закінченням зайняття Банком нерухомості – у разі переведення з нерухомості, зайнятої
Банком, до інвестиційної нерухомості;
- завершенням будівництва або забудови – у разі переведення з нерухомості у процесі
будівництва або забудови до інвестиційної нерухомості.
Нерухомість, зайнята власником - нерухомість, утримувана Банком як власником або
лізингоодержувачем за договором про фінансовий лізинг (оренду) для надання послуг або
адміністративних цілей.
Інвестиційна нерухомість визнається за первісною вартістю, включаючи витрати на
проведення операції. Після первісного визнання об’єкта інвестиційної нерухомості
подальшу його оцінку Банк здійснює за методом справедливої вартості з визнанням змін
справедливої вартості у прибутку або збитку.
Для визначення справедливої вартості об’єктів інвестиційної нерухомості на дату балансу
Банком проводиться незалежна експертна оцінка.
Банк припиняє визнавати в балансі об’єкт інвестиційної нерухомості під час його вибуття
внаслідок продажу або передавання у фінансовий лізинг (оренду), або якщо більше не
очікується отримання будь-яких економічних вигод від його використання.
1.8. Основні засоби
Основні засоби – це матеріальні активи, які Банк утримує з метою використання їх у
процесі своєї діяльності , надання послуг, здаванні в лізинг (оренду) іншим особам або для
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здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк
корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу,
якщо він довший за рік).
Основні засоби первісно визнаються за фактичною собівартістю, яка складається з
фактичних витрат на придбання і приведення їх у стан, придатний до використання.
Після первісного визнання об’єктів основних засобів, як активів, крім об’єктів
нерухомості Банку, їх подальший облік здійснюється за методом первісної вартості.
Переоцінка об’єктів, подальшій облік яких здійснюється за первісною вартістю не
здійснюється.
Облік об’єктів нерухомості Банку здійснюється за методом переоціненої вартості.
Переоцінку об’єкту нерухомості Банку, який утримується на балансі за переоціненою
вартістю, Банк здійснює якщо залишкова вартість цього об’єкта суттєво відрізняється від
його справедливої вартості на дату балансу. У разі переоцінки об’єкта нерухомості Банку
на ту саму дату здійснюється переоцінка всіх об’єктів нерухомості Банку.
Для визначення справедливої вартості об’єктів нерухомості на дату балансу Банком
проводиться незалежна експертна оцінка. Незалежна оцінка власного нерухомого майна
обов’язково проводиться незалежним оцінювачем перед складанням річного звіту за
станом на кінець звітного року.
Переоцінка групи основних засобів, об’єкти якої були переоцінені в попередніх періодах,
надалі проводиться з такою регулярністю, щоб їх залишкова вартість на дату балансу
суттєво не відрізнялась від справедливої вартості. Якщо розмір залишкової вартості
об’єкта основних засобів відрізняється щонайменше на 10 відсотків від його справедливої
вартості, таке відхилення вважається суттєвим.
Організація перевірки на відповідність залишкової вартості основних засобів до
справедливої здійснюється з метою визначення необхідності здійснення переоцінки перед
складанням річного звіту за станом на 31 грудня звітного року
За станом на 31.12.2011 року незалежний сертифікований оцінювач ТОВ з ІК
«ВЕРІТЕКС», спираючись на результати щорічних оцінок ринкової вартості як великої,
так і малої нерухомості (в регіонах України, в яких розміщені об’єкти нерухомості Банку)
надав висновок, що зміни вартості комерційної нерухомості заходяться в межах від +5%
до -10%, що може свідчити про визначену стабілізацію ринку нерухомості України.
Спираючись на наведені вище висновки ТОВ з ІК «ВЕРІТЕКС», Спостережною радою
Банку 04.11.2011 року вирішено не проводити переоцінку нерухомого майна станом на
31.12.2011 року.
При необхідності перегляд та переоцінка вартості об’єктів нерухомості здійснюється
протягом року.
При визнанні результатів переоцінки накопичена амортизація вираховується з первісної
(переоціненої) вартості об'єкта основних засобів, а отримана на нетто-основі балансова
вартість переоцінюється до його справедливої вартості. За цим методом переоцінена
вартість об'єкта дорівнює його справедливій вартості, а накопичена амортизація дорівнює
нулю.
Облік витрат, пов’язаних із поліпшенням основних засобів здійснюється за рахунками
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обліку капітальних інвестицій.
Банком встановлено слідуючі норми амортизації, виходячи з наступних строків корисного
використання для певних видів основних засобів:
Найменування
Будівлі, споруди

Місячна норма
Строк корисного
використання, років
амортизації
66

0,13%

Машини та обладнання

5-10

0,83%-1,67%

Транспортні засоби

10-20

0,42%-0,83%

Інструменти, прилади, інвентар (меблі)

3-10

0,83%-2,78%

Інші основні засоби

2-10

0,56%-4,17%

Амортизація основних засобів здійснюється із застосуванням прямолінійного методу.
Протягом 2011 року Банк не змінював метод нарахування амортизації за основними
засобами.
Вартість всіх необоротних активів підлягає амортизації (крім вартості землі і
незавершених капітальних інвестицій).
Амортизація не нараховується, якщо балансова вартість необоротних активів дорівнює їх
ліквідаційній вартості.
Амортизація не нараховується за об’єктами основних засобів, що є предметами
антикваріату.
Амортизація необоротних активів не припиняється на період їх реконструкції,
модернізації, добудови, дообладнання та консервації.
Строк амортизації вартості поліпшення об’єкта оперативного лізингу дорівнює періоду,
який починається з місяця, наступного за місяцем завершення поліпшення і закінчується
останнім місяцем дії договору оренди.
Нарахування амортизації припиняється на одну з двох дат, що настає раніше:
–
–

на дату переведення активів до категорії необоротних активів, утримуваних для
продажу;
на дату припинення визнання активів.

Амортизація на необоротні активи, утримувані для продажу, не нараховується.
Перегляд строків корисного використання та норм амортизації здійснюється наприкінці
кожного року. На початок 2011 року було переглянуто строки корисного використання
основних засобів. В результаті перегляду строки корисного використання нерухомого
майна (будівлі, споруди) встановлено 66 років (2010 рік – 75 років).
Перегляд строків корисного використання нерухомого майна (будівлі, споруди) не мав і
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не буде мати значного впливу на фінансові результати та фінансовий стан Банку.
Основних засобів, наданих у заставу зобов’язань у Банку немає.
Об’єкти основних засобів припиняють визнаватися як активи в разі їх вибуття внаслідок
продажу, безоплатного передавання, втрати, ліквідації та інше.
На початок 2011 року відсутні свідчення можливої втрати економічної вигоди, тому
зменшення корисності основних засобів не визнавалося.
1.9. Нематеріальні активи
До нематеріальних активів Банку віднесені ліцензії на використання програм, придбане
програмне забезпечення, товарні знаки на товари, послуги та інше.
Придбані нематеріальні активи обліковуються за первісною вартістю (історична/фактична
собівартість), яка складається з фактичних витрат на придбання і приведення їх у стан,
придатний до використання.
Подальший облік нематеріальних активів здійснюється за первісною вартістю
(собівартістю) за вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від
зменшення корисності.
Зміна первісної вартості допускається лише у випадках проведення витрат для
удосконалення нематеріальних активів, у результаті чого збільшуються майбутні
економічні вигоди.
При нарахуванні амортизації застосовується прямолінійний метод. Протягом 2011 року
Банк не змінював метод нарахування амортизації.
Строки корисного використання програмного забезпечення, ліцензій на право
користування програмним забезпеченням обумовлені первинними документами або
встановлюються рішенням комісії Банку. Перегляд строків корисного використання та
норм амортизації нематеріальних активів здійснюється у разі обґрунтованої економічної
необхідності та наприкінці кожного року.
Строки корисного використання нематеріальних активів та норми щомісячної амортизації
по основних категоріях нематеріальних активів визначені такими:
Найменування нематеріальних активів
Програмні комплекси та забезпечення
Ліцензії на програмне забезпечення
Знак на товари і послуги
Право на використання фотографічним
матеріалом
Права на використання програмних
комплексів

Строки (міс.)

Норма, %

від 12 до 84
від 12 до 84
від 107 до 117

від 1,19 до 16,67
від 1,67 до 16,67
від 0,83 до 0,93

від 12 до 24

від 4,17 до 10

від 12 до 24

від 1,19 до 16,67

Нарахування амортизації проводиться щомісячно за нормами, розрахованими згідно зі
строками корисного використання, встановленими по кожному нематеріальному активу.
Перегляд строків корисного використання та норм амортизації нематеріальних активів
здійснюється наприкінці кожного року. Протягом 2011 року не відбувалося змін строків
корисного використання та норм амортизації для нематеріальних активів.
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Об’єкти нематеріальних активів припиняють визнаватися як активи в разі їх вибуття
внаслідок продажу, безоплатного передавання, втрати або невідповідності критеріям їх
визнання як активів.
Облік витрат, пов’язаних із поліпшенням нематеріальних активів здійснюється за
рахунками обліку капітальних інвестицій.
Необоротні активи, що більше не класифікуються як активи, утримувані для продажу, з
дати прийняття рішення про відмову від продажу Банк переводить до категорії
необоротних активів призначених для використання в процесі діяльності.
1.10. Необоротні активи, утримувані для продажу
Банк класифікує необоротні активи як утримувані для продажу, якщо балансова вартість
таких активів відшкодовуватиметься шляхом операції з продажу, а не поточного
використання.
Необоротні активи класифікуються як утримувані для продажу, якщо на дату прийняття
рішення щодо визнання їх активами, що утримуються для продажу, виконуються такі
умови: стан активів, у якому вони перебувають, дає змогу здійснити негайний продаж і є
високий ступінь імовірності їх продажу протягом року з дати класифікації.
Перед первісною класифікацією активів як утримуваних для продажу Банк здійснює
оцінку балансової вартості активів:
а) якщо облік необоротних активів здійснюється за первісною вартістю (собівартістю), то
Банк переглядає їх на зменшення корисності;
б) якщо необоротні активи обліковуються за переоціненою вартістю (справедливою
вартістю), то Банк має здійснювати їх переоцінку.
Після первісного визнання необоротні активи, що утримуються Банком для продажу,
оцінюються і відображаються в бухгалтерському обліку за найменшою з двох оцінок:
балансовою вартістю або справедливою вартістю за вирахуванням витрат на продаж.
Амортизація на необоротні активи, утримувані для продажу, не нараховується.
Банк визнає втрати від зменшення корисності в разі зниження справедливої вартості
необоротних активів за вирахуванням витрат на продаж і відображає в бухгалтерському
обліку за статтею «Адміністративні та інші операційні витрати».
Необоротні активи, що більше не класифікуються як активи, утримувані для продажу, з
дати прийняття рішення про відмову від продажу Банк переводить до категорії
необоротних активів призначених для використання в процесі діяльності.
1.11. Оперативний лізинг (оренда)
Передача основних засобів в оперативний лізинг (оренду) здійснюється за балансовою
вартістю.
Передані в оперативний лізинг (оренду) основні засоби обліковуються та оцінюються в
балансі Банку за тими ж критеріями, за якими оцінюються інші власні основні засоби
Банку.
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Облік зобов’язань за договорами оперативного лізингу здійснюється за позабалансовими
рахунками.
Об’єктами лізингу виступають основні засоби, що забезпечують діяльність Банку.
1.12. Податок на прибуток
Банк визнає поточний податок на прибуток зобов’язанням у сумі, що розрахована за звітний
період відповідно до податкового законодавства України. Відповідно до ст.10 Закону
України «Про оподаткування прибутку підприємств» ставка податку на прибуток у І
кварталі 2011 року складала 25%. Згідно п.10 підрозділу 4 розділу XX Податкового Кодексу
України, ставка податку на прибуток в період ІІ - IV кварталу 2011 року (на звітну дату
31.12.2011 року) становить 23%.
Внаслідок того, що визначення сум податкового прибутку здійснюється з додержанням
вимог податкового законодавства України, а бухгалтерський облік відображає фінансовий
стан та результати діяльності Банку відповідно нормативно-правових актів, що
регламентують бухгалтерський облік в Україні, виникають різниці між прибутком,
отриманим за даними податкового обліку та прибутком, отриманим за даними фінансового
обліку.
Методика відображення Банком постійних та тимчасових різниць, що виникають між
статтями в податковому та фінансовому обліку заснована на вимогах П(с)БО 17 «Податок
на прибуток», «Інструкції про порядок відображення в бухгалтерському обліку банками
України поточних і відстрочених податкових активів та податкових зобов’язань», що
затверджена Постановою Правління НБУ №140 від 17 березня 2009 року та внутрішнього
положення про відстрочений податок на прибуток «Інструкції про порядок відображення в
бухгалтерському обліку поточних і відстрочених податкових зобов’язань та податкових
активів», затвердженого Наказом №79-А від 30 січня 2007 року зі змінами та доповненнями.
Для розрахунку впливу тимчасової різниці на зобов’язання з податку на прибуток Банк на
звітну дату:
- аналізує всі операції, які призвели до виникнення тимчасової різниці між балансовою і
податковою базами активу та зобов’язання;
- обраховує всі відстрочені податкові зобов’язання (ВПЗ), визначивши податковий ефект
сукупної тимчасової різниці, що підлягає оподаткуванню;
- обраховує всі відстрочені податкові активи (ВПА), визначивши податковий ефект
сукупної тимчасової різниці, що підлягає вирахуванню.
Банк визнає ВПЗ (ВПА), якщо відшкодування (погашення) балансової вартості активу
(зобов’язання) спричинить збільшення або зменшення майбутніх податкових платежів
порівняно з тими, якими вони були б, якби їх відшкодування (погашення) не мало
податкових наслідків.
ВПА та ВПЗ розраховуються за ставками оподаткування, що діятимуть протягом періоду, у
якому здійснюватимуться реалізація або використання активу та погашення зобов’язання.
Банк визнає відстрочений податок на прибуток у «Звіті про фінансові результати» крім
відстроченого податку на прибуток, що нарахований у результаті операцій, що
відображаються у Звіті про сукупні прибутки та збитки (переоцінка основних засобів,
переоцінка цінних паперів у портфелі Банку на продаж тощо).
Банк за потреби на звітну дату переглядає суми витрат з податку на прибуток з урахуванням
раніше визнаних ВПА і ВПЗ.
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Станом на 31 грудня 2011 року, Банк визнав чистий відстрочений податковий актив, що
становить 175 748 тис. грн. (за 2010 рік 186 854 тис. грн.).
Станом на 31 грудня 2011 року Банк не визнав тимчасові податкові різниці у розмірі
216 121 тис. грн. у зв’язку з недостатністю податкового прибутку для відшкодування ВПА.
Невизнаний відстрочений податковий актив становить 38 880 тис. грн. (за 2010 41 643 тис. грн.)
Інформація щодо відстрочених податкових активів та відстрочених податкових зобов’язань
Банку, а також щодо узгодження різниць між витратами з податку на прибуток та добутком
облікового прибутку на ставку оподаткування, наведена у примітці 27 «Витрати на податок
на прибуток».
1.13. Доходи та витрати
Облік доходів та витрат базується на методі нарахування, тобто вони відображаються в
тому періоді, до якого відносяться. Принципи нарахування та відповідності
застосовуються в межах принципу обережності. При визнанні в звітному періоді доходів
(витрат) Банк має бути упевненим в отриманні цих доходів та може їх достовірно оцінити.
Облік доходів та витрат здійснюється наростаючим підсумком з початку року. Залишки за
рахунками доходів та витрат закриваються в кінці року.
Облік доходів та витрат проводиться згідно з Правилами бухгалтерського обліку доходів і
витрат банків України, затвердженими постановою Правління НБУ від 18 червня 2003
року №255.
Поправки до витрат або доходів попереднього періоду проводяться шляхом проведення
коригуючих проводок.
Облік доходів та витрат в іноземній валюті та банківських металах проводиться шляхом
перерахування у валюту України за курсом НБУ на дату здійснення операції, за якою
отримані доходи або понесені витрати. У разі нарахування доходів або витрат в іноземній
валюті облік проводиться за курсом на дату проведення нарахування.
Якщо дата нарахування комісійних, процентних доходів та витрат та дата отримання цих
коштів збігаються, то визнання таких доходів/витрат здійснюється одразу за рахунками
доходів/витрат без попереднього відображення на рахунках щодо обліку нарахованих
доходів/витрат.
Нараховані процентні доходи та нараховані комісії, якщо вони не отримані в строк,
передбачений угодою, на наступний день переносяться на рахунки прострочених доходів.
Якщо в договорі не визначена дата, протягом якої клієнт повинен погасити заборгованість
перед Банком, заборгованість вважається простроченою на наступний робочий день після
дати нарахування.
Дохід, пов’язаний з наданням послуг, визнається виходячи зі ступеню завершення
операції на дату балансу та в разі можливості достовірно оцінити результат цієї операції.
Достовірність оцінки доходу випливає з умов договору із надання послуг, який передбачає
вартість послуг та порядок розрахунків. Дохід за послугами, які згідно з умовами
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договору можуть надаватися протягом кількох звітних періодів, визнається за ступенем
завершення операції із надання послуг.
У разі надання послуг у невизначеній кількості дій (операцій) за визначений період часу
дохід визнається шляхом рівномірного його нарахування за цей період.
Доходи (витрати) за одноразовими послугами можуть визнаватися без відображення за
рахунками нарахованих доходів (витрат), якщо кошти отримані (сплачені) у звітному
періоді, у якому послуги фактично надаються (отримуються).
Процентні доходи і витрати обчислюються пропорційно часу і сумі активу (зобов’язання)
із застосуванням ефективної ставки відсотка. Нарахування процентів за фінансовими
інструментами здійснюється за номінальною процентною ставкою, яка передбачена
умовами договору (випуску), і відображається за рахунками з обліку нарахованих доходів
і нарахованих витрат за класами 1, 2, 3 Плану рахунків бухгалтерського обліку банків
України, затвердженого постановою Правління НБУ від 17 червня 2004 року № 280.
Умови нарахування та сплати доходів і витрат (дата нарахування, термін сплати за
обумовлений період, метод визначення умовної кількості днів, період розрахунку тощо), а
також неустойки в разі порушення боржником зобов'язання визначаються договором між
банком і контрагентом.
Будь-які різниці, що виникають між сумою визнаних за ефективною ставкою відсотка
процентних доходів (витрат) та нарахованих за номінальною процентною ставкою доходів
(витрат) за фінансовими інструментами, придбаними (наданими, отриманими) за
номінальною вартістю (без дисконту або премії), відображаються за рахунками з обліку
неамортизованого дисконту (премії) у кореспонденції з рахунками з обліку процентних
доходів (витрат).
Комісії, що не включаються у вартість кредиту (наприклад, комісії за розрахунковокасове обслуговування, тощо), відносяться на рахунки з обліку комісійних доходів.
При розрахунку суми нарахованих процентів для визначення кількості днів були
застосовані наступні методи:
для кредитів в національній валюті – метод «факт/факт»;
для кредитів, виданих у вільно конвертованій іноземній валюті – метод «факт/360»;
для інших процентних доходів та прирівняних до них комісій – метод «факт/факт»;
на середньоденний залишок коштів на поточному рахунку – метод «факт/факт»;
для депозитів (крім міжбанківських депозитів в іноземній валюті) – метод
«факт/факт»;
– для міжбанківських депозитів в іноземній валюті – метод «факт/360»;
– для всіх перелічених та інших нарахованих процентів – методи згідно з умовами,
передбаченими угодами, або передбаченими внутрішніми нормативними
документами.

–
–
–
–
–

За борговими цінними паперами в портфелі Банку на продаж визнаються процентні
доходи, в тому числі процентні доходи у вигляді амортизації дисконту (премії), з
використанням ефективної ставки відсотка.
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Дивіденди, що отримані від цінних паперів з невизначеним доходом в портфелі Банку на
продаж під час володіння ними, відносяться на доходи звітного періоду.
За рахунок витрат формуються резерви під можливі витрати за активними операціями та
нарахованими доходами.
1.14. Іноземна валюта
Активи та зобов’язання, доходи та витрати від операцій з іноземними валютами та
банківськими металами відображаються в гривневому еквіваленті за офіційними курсами
щодо іноземних валют та банківських металів на дату відображення в обліку.
Облік доходів та витрат в іноземній валюті та банківських металах проводиться шляхом
перерахування у валюту України за курсом НБУ на дату здійснення операції, за якою
отримані доходи або понесені витрати. У разі нарахування доходів або витрат в іноземній
валюті облік проводиться за курсом на дату проведення нарахування.
У звіті «Баланс» активи і пасиви в іноземній валюті та банківських металах
відображаються за офіційним курсом, встановленим НБУ на звітну дату. За станом на
31 грудня 2011 року НБУ встановлено наступні курси:
–
–
–
–

за 1 USD – 7,989800 гривні;
за 1 EUR – 10,298053 гривні;
за 10 RUB – 2,4953 гривні;
та інші.

Переоцінка усіх рахунків монетарних статей балансу здійснюється при кожній зміні курсу
НБУ та відображається за статтею «Результат від переоцінки іноземної валюти» Звіту про
фінансові результати.
Банк визнає результати від торгівлі іноземною валютою як результат від купівлі, продажу,
обміну іноземної валюти.
Керівництво Банку проводить зважену політику, спрямовану на ефективне управління
ризиками та зниження ризику збитків внаслідок зміни курсу іноземної валюти.
(детальніше Примітка 31).
1.15. Звітність за сегментами
Сегмент відображається окремо, якщо більша частина його доходу створюється від
банківської діяльності за межами сегмента й одночасно показники його діяльності
відповідають одному з таких критеріїв:
- дохід за сегментом становить 10% або більше від загального доходу (включаючи
банківську діяльність у межах сегмента);
- його фінансовий результат (прибуток або збиток) становить не менше ніж 10% більшої з
двох абсолютних величин - загальної суми прибутку або загальної суми збитку всіх
сегментів;
- активи становлять 10 % або більше від загальних активів.
Зовнішній дохід всіх визначених звітних сегментів має становити не менше ніж 75 %
загального доходу Банку. Якщо сукупний дохід визнаних звітних сегментів менше такого
рівня, то здійснюється виділення додаткових сегментів з метою досягнення зазначеного
рівня доходу, навіть якщо такі додаткові сегменти не відповідатимуть вищезазначеним
критеріям (10% поріг).
Якщо показники сегмента, визначеного у внутрішній звітності, не відповідають
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вищезазначеним критеріям, то сегмент може бути визнаний звітним сегментом, якщо він
має важливе значення для Банку в цілому та інформація про нього є суттєвою.
Розподіл доходів та витрат за сегментами здійснювався:
-

для прямих доходів/витрат від здійснення операції надання послуги – шляхом аналізу
доходів/ витрат, отриманих від контрагентів за аналітичними рахунками;
для непрямих доході/витрат пропорційно кількості клієнтів даного сегменту.

Доходами звітного сегмента є дохід, який безпосередньо відноситься до сегмента, та
відповідна частина доходу Банку, що може бути віднесена до сегмента від зовнішньої
діяльності або від операцій між іншими сегментами в межах одного банку.
Витратами звітного сегмента є витрати, пов'язані з основною діяльністю сегмента, що
безпосередньо відносяться до нього, та відповідна частина витрат, що можуть бути
обґрунтовано віднесені до сегмента, уключаючи витрати від зовнішньої діяльності, та
витрати, пов'язані з операціями з іншими сегментами в межах одного банку.
Витрати за сегментом не включають витрати на сплату податку на прибуток або загальні
адміністративні витрати, витрати Головного Банку та інші витрати, які виникають на рівні
Банку і відносяться до Банку в цілому.
Змін в обліковій політиці сегментів протягом 2011 року не відбувалося. З метою
забезпечення достовірної інформації виділялися наступні звітні сегменти:
– послуги корпоративним клієнтам (який включає послуги юридичним особам та
фізичним особам-суб'єктам підприємницької діяльності);
– послуги фізичним особам;
– операції з цінними паперами;
– операції на міжбанківському ринку;
– інші операції.
Банк здійснює діяльність в одному географічному сегменті - Україні.
Основними засадами ціноутворення за міжсегментними операціями є віднесення доходів і
витрат звітних сегментів до відповідних центрів відповідності Банку з подальшим
віднесенням до відповідних сегментів згідно з аналітичним обліком, що застосовується
Банком.

Текст аудиторського висновку
Аудиторська фiрма: ТОВ "Ернст енд Янг Аудиторськi Послуги". Мiсцезнаходження:
Україна, м. Київ, вул. Хрещатик, 19А. Свiдоцтво Аудиторської Палати України: 3516.
ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНИХ АУДИТОРІВ

Акціонеру та Правлінню Публічного Акціонерного Товариства комерційного банку
«ПРАВЕКС-БАНК»
Звіт щодо фінансової звітності
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Ми провели аудит фінансової звітності, що додається на сторінках 1-93, Публічного
Акціонерного Товариства комерційного банку «ПРАВЕКС-БАНК» (далі – «Банк») (код
ЄДРПОУ — 14360920; місцезнаходження Банку — 01021, Україна, м. Київ, Кловський
узвіз, 9/2; дата державної реєстрації — 27 жовтня 2004 року), що включає баланс станом
на кінець дня 31 грудня 2011 року, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових
коштів та звіт про власний капітал за рік, що закінчився зазначеною датою, стислий
виклад суттєвих облікових політик та інші пояснювальні примітки.
Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність
Управлінський персонал несе відповідальність за складання та достовірне подання цієї
фінансової звітності у відповідності до нормативних вимог щодо організації
бухгалтерського обліку та звітності в банківських установах України, за такий внутрішній
контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити
складання фінансової звітності, яка не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства
або помилки.
Відповідальність аудиторів
Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі
результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних
стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних
вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що
фінансової звітність не містить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів
щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження
аудитора, включаючи оцінку ризику суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок
шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи
внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб’єктом
господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які
відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності
внутрішнього контролю суб’єкту господарювання. Аудит включає також оцінку
відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних
управлінським персоналом, та оцінку загального подання фінансової звітності.
Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення
нашої думки.
Висловлення думки
На нашу думку, фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах,
фінансовий стан Банку станом на кінець дня 31 грудня 2011 року та його фінансові
результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, у відповідності
до нормативних вимог щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в банківських
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установах України.
Інші питання
Нормативні вимоги щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в банківських
установах України та Положення (стандарти) бухгалтерського обліку в Україні в окремих
моментах суттєво відрізняються від вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності
(МСФЗ). Банком була підготовлена окрема фінансова звітність у відповідності до МСФЗ.
Звіт щодо вимог інших законодавчих та нормативних актів
У відповідності до Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку №1360
«Про затвердження Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації
емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики)» від 29 вересня 2011
року (надалі — «Рішення») ми звітуємо про наступне:
1) Згідно з частиною 3 Статті 155 Цивільного Кодексу України, якщо після закінчення
другого (з дати державної реєстрації) та кожного наступного фінансового року вартість
чистих активів акціонерного товариства виявиться меншою від статутного капіталу,
товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу та
зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартість
чистих активів товариства стає меншою від мінімального розміру статутного капіталу,
встановленого чинним законодавством, товариство підлягає ліквідації.
Чисті активи Банку (що розраховані на базі фінансової звітності Банку) станом на
кінець дня 31 грудня 2011 року становили 1 067 989 тис. грн., що більше, ніж
зареєстрований статутний капітал Банку на відповідну дату.
2) Ми ознайомилися з іншою інформацією, що подана Банком у річному звіті емітента
цінних паперів, яка включає, але не обмежується фінансовою звітністю, що додається.
Ми не помітили суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що додається,
та річним звітом емітента цінних паперів, аудит якого не проводився.
3) Закон України «Про акціонерні товариства» (надалі — «Закон») встановлює, що певні
дозволи повинні бути отримані для здійснення значних правочинів ринковою вартістю
майна (робіт, послуг), що є його предметом, становить 10 і більше відсотків вартості
активів товариства, за даними останньої річної фінансової звітності. Наш аудит
фінансової звітності передбачав виконання аудиторських процедур для отримання
аудиторських доказів на вибірковій основі щодо сум і розкриттів у фінансовій
звітності, але не для висловлення думки щодо відповідності всіх значних правочинів
(як визначено в Законі) вимогам Закону. Відповідно, ми не висловлюємо такої думки.
4) Закон передбачає створення акціонерними товариствами органів корпоративного
управління та розробки принципів (кодексу ) корпоративного управління. Банком
створено:
а.
б.
в.

Наглядову раду рішенням Загальних зборів акціонерів від 20 вересня 1992 року,
Ревізійну комісію рішенням Загальних зборів акціонерів від 20 вересня 1992 року,
Службу внутрішнього аудиту наказом Голови Правління Банку від 12 квітня 1996
року,
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Законом чи іншими нормативними актами, не встановлено чітких критеріїв оцінки
стану корпоративного управління та його відповідності вимогам Закону. Відповідно,
ми не висловлюємо думки щодо стану корпоративного управління Банку.
5) Під час проведення аудиту фінансової звітності Банку ми оцінювали ризики суттєвих
викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи
оцінку цих ризиків, ми розглядали заходи внутрішнього контролю, що стосуються
складання та достовірного подання Банком фінансової звітності, з метою розробки
аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки
щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкту господарювання, в тому числі
контролів, що розроблені з метою запобігання та виявлення шахрайств. Відповідно, ми
не висловлюємо такої думки.
Інші питання — Договірна основа та терміни проведення аудиту
Ми проводили аудиторську перевірку фінансової звітності Банку за рік, що закінчився 31
грудня 2011 року, на підставі договору № ATTEST-2011-00205 від 29 липня 2011 року.
Аудит був проведений у період з 21 листопада 2011 року по 16 березня 2012 року.

16 березня 2012 року

Cвістіч О.М
Генеральний директор
Студинська Ю. С.
Сертифікат аудитора банків
No. 0131
строк дії до 24 грудня 2014 року
Свідоцтво про внесення до реєстру
аудиторів банків Національного банку
України №0000111

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент,
перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг;
залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні
ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї
діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи
продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та
динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій
здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів,
його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості
продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість
постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше
10 відсотків в загальному об'ємі постачання
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Банк входить до 2 групи комерцiйних банкiв України за розмiрами активiв.
ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК" - кредитно-фiнансова установа, яка надає повний пакет
банкiвських послуг на фiнансовому ринку України: здiйснює розрахунково-касове
обслуговування, кредитування та обслуговування депозитних вкладiв юридичних та
фiзичних осiб, операцiї з купiвлi-продажу iноземної валюти та банкiвських металiв,
здiйснює випуск та обслуговування карток мiжнародних платiжних систем Visa
International, MasterCard Incorporated, розповсюдження карток American Express, послуги
електронних переказiв за системами "Western Union", "MoneyGram", "UNIStream" та
"Правекс-Телеграф", обслуговування за допомогою iнтернет-банкiнгу, послуги з
перевезення валютних цiнностей та iнкасацiї коштiв тощо.
Бiльшу частину 2011 року одними iз основних видiв дiяльностi Банку у сферi роздрiбного
бiзнесу було залучення на обслуговування клiєнтiв в рамках кредитних програм банку:
автокредитування, iпотечнi кредити, кредит пiд заставу.
Наприкiнцi року зусилля були спрямованi на залучення гривневих ресурсiв - розроблено
та запроваджено новi продукти: депозитна картка «Вiльнi грошi», депозит у росiйських
рублях. Також, протягом 2011 року значну увагу було придiлено оптимiзацiї мережi
банку. Була налагоджена спiвпраця з новими автодилерами « ТОВ «Автотрейдинг АГ»,
корпорацiя «Богдан». Завдяки цьому клiєнти вже бiльш нiж 550 автосалонiв на даний
момент мають змогу придбати автомобiль за допомогою кредитних програм банку.
Частка ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК" на ринку автокредитування в 2011 роцi склала близько
9%.
Управління кредитним ризиком здійснюється на стратегічному рівні Спостережною
радою, Правлінням Банку та відповідними підрозділами групи Інтеза Санпаоло С.п.А., які
визначають напрями та планові показники розвитку, для ухвалення:
Загального ліміту кредитного ризику для Банку;
Лімітів кредитного ризику для продуктів Банку;
Лімітів кредитного ризику на одного позичальника.
Управління кредитним ризиком здійснює відділ управління кредитним ризиком департаменту
методології, ринкових та операційних ризиків Головного управління ризик-менеджменту у співпраці
з Головним управлінням корпоративного бізнесу та Головним управлінням роздрібного бізнесу, а
саме:

а) Встановлює рекомендації з управління кредитним ризиком, що охоплюють методологію,
процеси, контроль, збір даних та системи інформаційних технологій, які супроводжують
оцінку кредитного ризику, встановлення внутрішніх рейтингів, правил ухвалення кредитів,
кредитного моніторингу та звітності;
б) Здійснює розвиток методології та управління процесами підрахунку загальних та
спеціальних резервів під кредитні ризики, як за місцевими, так і за міжнародними
стандартами;
в) Здійснює встановлення рамок для схвалення методів запобігання кредитним ризикам
згідно зі встановленими бізнес та нормативними стандартами.
Управління ризиком ліквідності зосереджене, головним чином, на стабільному
дотриманні Банком нормативів ліквідності та адекватності капіталу, встановлених
Національним банком України.
Крім того, стратегічною метою такого управління є:
- своєчасне та в повному обсязі виконання зобов’язань;
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- проведення активних операціях для покриття невідкладних вимог у грошових коштах;
- забезпечення поповнення ліквідних коштів у будь-який момент часу через запозичення
коштів на ринку за середньою ставкою або реалізацію своїх активів без втрати їх вартості.
Банк постійно вирішує завдання пошуку оптимального співвідношення між активами і
зобов’язаннями як з погляду забезпечення потреб ліквідності, так і щодо їх дохідності та
вартості.
Управління ринковим ризиком
Банк підпадає під вплив ринкового ризику при зміні процентних ставок, курсів валюти та
цінних паперів, цін на основні товари та послуги. Банк обмежує вплив даного типу ризику
на свою діяльність за допомогою постійного моніторингу зовнішнього середовища і
впровадження ефективних заходів мінімізації можливих негативних наслідків.
Управління ринковим ризиком здійснює відділ ринкового ризику та мідл-офісу. Цей відділ:
а) Встановлює внутрішні положення управління ринковим ризиком, що охоплюють
процеси, засоби управління, збір даних та систем інформаційних технологій, які
супроводжують оцінку ринкових (і пов’язаних) ризиків, моніторинг і звітність щодо
ринкового ризику;
б) Пропонування стратегії і визначення структури та ієрархії системи лімітів, наданої
різним підрозділам;
в) Моніторинг відповідності лімітам, визначеним для центрів прийняття ризиків,
установлення процедури вирішення проблем на вищому рівні у випадку порушення ліміту,
повідомлення вищому керівництву про перевищення (якщо є) і порушення;
г) Розвиває, затверджує (через зворотне тестування) і керує вимірювальними системами
для ліквідності, процентної ставки і ризику обміну валюти на рівні підсумкового балансу.
При управлінні ринковим ризиком дії Банку спрямовані, головним чином, на запобігання
понесення втрат по балансових і позабалансових торговельних позиціях .
Управління валютним ризиком будується як щоденний моніторинг валютної позиції в
розрізі: видів валют; видів операцій; підрозділів Банку.
Під час оцінювання валютного ризику використовуються нормативи валютної позиції,
встановлені Національним банком України. Рішення щодо обмеження відкритої валютної
позиції у разі потреби такого обмеження ухвалюється Комітетом Банку з питань управління
активами та пасивами.
Основними складовими валютного ризику є: ризик зміни валютного курсу, ризик
конвертування, що пов'язаний із обмеженнями в проведенні операцій обміну та ризик
відкритої валютної позиції. Валютний ризик контролюється Банком за допомогою
збалансування загальної відкритої валютної позиції і позиції по видах іноземних валют.
Казначейство щоденно проводить моніторинг відкритої валютної позиції Банку з метою
виконання вимог Національного банку України.
Визначення процентного ризику та його оцінка здійснюється за видами банківських
продуктів та послуг шляхом аналізу процентного спреду в розрізі валют, внутрішньої
вартості банківських послуг, часової структури активів та пасивів, чутливості доходу до
змін у процентних ставках та визначення політики процентної маржі з метою зменшення
впливу цього ризику на діяльність Банку.
Рівень процентного ризику контролюється щоденно за даними управлінської звітності в
розрізі середньозважених процентних ставок для процентних активів та пасивів за кожною
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валютою.
Основним завданням управління процентним ризиком є запобігання втрат від змін у
коливаннях процентних ставок по всіх активах та зобов’язаннях, що передбачають
нарахування або сплату відсотків відповідно, та які не включені до торговельного
портфелю.
Управління операційним ризиком здійснює відділ кількісного моделювання та
управління операційним ризиком департаменту методології, ринкових та операційних
ризиків у складі Головного управління ризик-менеджменту відповідно до Політики
управління операційним ризиком Банку, затвердженої Правлінням Банку (рішення №23 від
15.07.2010 року).
В процесі оцінки та вимірювання операційного ризику використовується Підхід основного
індикатора відповідно до положення Групи Інтеза Санпаоло С.п.А.. Паралельно з Підходом
основного індикатора, для вимірювання потреби в капіталі застосовується
Стандартизований підхід.
Управління операційним ризиком (УОР) складається з:
•

визначення та впровадження дій, спрямованих на зниження ризику та його передачу, у
відповідності до позиції щодо ризиків, визначеної Правлінням, а також стосовно цілей
розміщення капіталу;

•

раціоналізації та оптимізації за допомогою оцінки витрат/переваг системи страхування
та інших форм передачі ризику, які були прийняті Групою;

•

визначення пріоритетного порядку для критичних точок, які виникли з аналізу, та для
різних можливих рішень, що полегшить процес прийняття рішень та керуючись
принципом оцінки витрат/переваг визначить найдоречніше рішення на рівні Групи для
того, щоб підтримувати профіль ризику відповідно до схильності до ризику,
виражених у цілях розміщення капіталу, затверджених Правлінням.

Протягом попередніх років Банк:
•

формалізував залучення Спостереженої Ради до процесу операційного управління;

•

формалізував залучення вищого керівництва до процесу УОР за допомогою
Правління, з відповідальністю за загальну структуру управління операційним ризиком,
управління подіями з особливим впливом та релевантністю, у тому числі
репутаційного характеру, а також періодичну оцінку профілю ризику, відповідно до
узгоджених процедур;

•

доручив управління та контроль процесу УОР в Банку департаменту методології,
ринкових та операційних ризиків у складі Головного управління ризик-менеджменту.

Управління ризиком репутації покладається на відділ комплаєнс, а саме в частині:
•

оцінки поточних процесів в Банку з метою виявлення наявних та потенційних
комплаєнс-ризиків;

•

розробки і реалізації плану заходів з усунення виявлених невідповідностей та
зменшення потенційних ризиків;

•

здійснення подальшої перевірки повноти та ефективного застосування внутрішніх
процесів.

Основна мета управління ризиком репутації – мінімізація ризиків, що стосуються іміджу
Банку, іміджу клієнтів, контрагентів, акціонерів (учасників) або спостережних органів.
Управління ризиком репутації відбувається комплексно завдяки взаємодії керівництва
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Банку та всіх структурних підрозділів.
Управління стратегічним ризиком
Основна мета управління стратегічним ризиком - обмеження або мінімізація ризику, який
Банк приймає на себе, а також забезпечення максимального збереження активів та капіталу
на основі мінімізації (виключення) можливих збитків за допомогою впровадження зваженої
обґрунтованої системи стратегічного планування та контролю над виконанням рішень на
всіх організаційних рівнях.
Система комплексного управління стратегічним ризиком забезпечує послідовний та
ціленаправлений підхід у діяльності керівництва та підрозділів Банку з реалізації стратегії
розвитку Банку.
Банк використовує комплексний
стратегічним ризиком.

процес

бізнес-планування

з

метою

управління

Департамент планування і контролю (ДПК) координує процес планування, який включає
аналіз сценаріїв, де ідентифікуються потенційні ризики і їх вплив на фінансові і людські
ресурси.
З метою мінімізації стратегічного ризику Банк використовує наступні методами управління:
- бізнес-планування;
- контроль над виконанням затверджених планів;
- аналіз зміни ринкового середовища;
- моніторинг ринку банківських послуг з метою виявлення можливих нових напрямів
діяльності Банку і визначення нових стратегічних задач;
- система повноважень та прийняття рішень;
- стандартизація основних банківських операцій;
- моніторинг змін у законодавстві та діючих нормативних актах.
Крім того, процес планування охоплює всі рівні організаційної структури Банку:
- стратегічний план та бюджет на рівні Банку в цілому;
- плани основних структурних підрозділів Банку.
Економiчне середовище, в умовах якого Банк здiйснює свою дiяльнiсть
Макроекономічна ситуація в Україні в 2011 році характеризувалася наступними
основними аспектами:
Збільшення росту ВВП
Економіка країни в 2011 році продовжувала поступово відновлюватись від посткризових
явищ минулих років, і як наслідок, ВВП країни зріс. Так, зростання ВВП за 2011 рік
склало 5,2%, при аналогічному показнику в 2010 році +4,2%, і в порівнянні з падінням
зареєстрованому у 2009 році на -14,8%.
Зростання ВВП у 2011 році було обумовлено розвитком промисловості та сільського
господарства. Проте у 4 кварталі 2011 року відбулося уповільнене зростання ВВП,
викликане глобальними фінансовими потрясіннями та зниженням експорту, що дещо
знизило підсумковий показник на кінець року.
Зростання основних галузей економіки
Практично всі галузі економіки показали зростання в 2011 році, в порівнянні з темпами
росту у попередньому періоді. Так сільське господарство виросло на +17,5%, будівництво
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+11,1%, роздрібний товарообіг +14,7%; тоді як в минулому році майже всі вони показали
зниження. Аналогічні показники минулого року становили відповідно -1,5%; -5,4; +7,6%.
Промисловість України в 2011 році також показала зростання (+ 7,3%), хоча дещо нижче
ніж у 2010 році (+11,2%). На загальний показник приросту в 2011 році вплинуло
зменшення попиту на експортовану вітчизняними виробниками продукцію і зниження цін
на експортних ринках в 4 кварталі поточного року (в першу чергу через глобальні
фінансові потрясіння). В цілому приріст показали практично всі галузі промисловості:
хімічна і нафтохімічна +14,4%; металургія +8,5%; машинобудування +16,9%; легка
промисловість +6,1%.
Також було зареєстровано оновлення інфраструктури країни, пов'язане з підготовкою до
проведення ЄВРО 2012.
Зменшення рівня інфляції
Рівень інфляції в 2011 році був рекордно низьким за останні 9 років та склав 4,6%, що в
умовах продовженого зростання економіки країни і значного тиску на національну валюту
є позитивним фактором.
За підсумками 1 півріччя 2011 року інфляція становила 5,9%. Однак, висока врожайність
та надлишкова пропозиція на внутрішніх продуктових ринках, вплинула на зниження цін
на фрукти та овочі, що на тлі зниження цін на світових сировинних ринках призвело до
уповільненого зростання внутрішніх цін в другому півріччі 2011 року. В результаті чого, в
липні та серпні місяцях, в країні зареєстрована дефляція, а в жовтні та листопаді місяцях
показник інфляції був +0% та +0,1% відповідно.
Стабільність національної валюти
Досить суттєвий вплив на розвиток національної економіки в 2011 році мала монетарна
політика НБУ. Не зважаючи на потужний девальваційний тиск, особливо посилений в 4
кварталі, національна валюта залишилася стабільною, і протягом всього 2011 року
значного відхилення курсу гривні від закладеного в держбюджеті не відбулося. З метою
нівелювання девальваційного тиску на гривню, НБУ активно вилучав з ринку вільну
гривневу ліквідність, що істотно вплинуло на вартість гривневої ліквідності на ринку.
Підвищений попит на іноземну валюту, в першу чергу з боку населення, змушував НБУ
активно виходити на ринок з валютними інтервенціями. В результаті цього, валютні
резерви країни зі свого максимуму в серпні 2011 року (більше $ 38 млрд.) зменшилися на
$ 6,4 млрд. В цілому, за 2011 рік валютні резерви НБУ зменшилися на 8% ($ 2,8 млрд.) і
на кінець року склали $ 31,8 млрд.
Стабільність банківської системи і повне відновлення довіри населення до неї
Протягом 2011 року банківська система Україна показувала стійке зростання та її
зміцнення, в т. ч. і за допомогою консолідації банків. Хоча в 4 кварталі, під впливом
європейської кризи, а також посиленими девальваційними тисками, були внесені істотні
корективи в стратегічні пріоритети розвитку банків.
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Повне відновлення довіри до банківської системи та активне зростання коштів клієнтів
Ситуація на ринку депозитів протягом року характеризувалася поступовим відновленням
довіри вкладників до банківської системи в цілому. Про це свідчить стабільний приріст
коштів на депозитних рахунках в банках. Загальне зростання депозитної бази в 2011 році
склало 17,6% (73 млрд. грн.), з них приріст депозитів від населення за 2011 рік склав 13%
(36 млрд. грн.).
Однак, внаслідок девальваційних очікувань населення, у другому півріччі були
зареєстровані деякі відтоки коштів з банківських рахунків фізичних осіб (у вересні відтік
склав -2,7 млрд. грн., в листопаді близько -1,0 млрд. грн.). Однак приток коштів від
населення в грудні повністю покрив весь цей відтік (+ 4,5 млрд. грн.).
Зростання кредитного портфеля
Протягом 2011 року банки продовжували активно нарощувати кредитний портфель. Так
за підсумками року приріст кредитного портфеля склав 10%, (у 2010 році +1%). Впродовж
2011 року більш швидкими темпами нарощувалися кредити в реальному секторі
економіки (приріст по портфелю юридичних осіб склав +14,9%), тоді як приріст портфеля
фізичних осіб в національній валюті був знівельований зниженням портфелю в іноземній
валюті (у зв'язку із забороною на видачу нових кредитів в іноземній валюті).
Уповільнення кредитування в 4 кварталі було викликано істотним скороченням
ліквідності на ринку, і як результат, її подорожчанням, що дещо знизило підсумкові річні
показники ділової кредитної активності банків.
Крім того, протягом 2011 року банки продовжували активно працювати над поліпшенням
якості кредитного портфеля та наслідками кризи 2008 року, за допомогою активної
реструктуризації проблемної заборгованості населення. Крім того була активізована
колекторська діяльність (в т. ч. і за допомогою залучення зовнішніх компаній), також
відбувалися списання та продаж проблемних кредитів банків. Як результат обсяг
проблемних кредитів за рік знизився з 85 млрд. грн. до 79 млрд. грн. або з 11% до 9,6% у
загальному кредитному портфелі.
Зростання вартості ресурсів, при незначному зниженні процентної маржі
У 2011 році було зареєстровано підвищення вартості ресурсів (+220 б.п.), за рахунок
зростання ціни гривневих ресурсів, при зниженні вартості валютних ресурсів. Зростання
вартості ресурсів було лише частково компенсовано зростанням процентної ставки на
кредити і, відповідно, відсоткова маржа була звужена.
Збільшення рівня капіталізації банківської системи
Банки продовжували активно збільшувати свої статутні капітали (+18% в цілому по
банківській системі). Проте, в зв’язку зі збитками, зареєстрованими протягом 2011 року та
збільшеною кредитною діяльністю рівень адекватності капіталу всієї банківської системи
знизився, хоча він залишається на досить високому рівні 18,9% (у 2010 році - 20,8%).
Поліпшення прибутковості банківської системи
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За результатами 2011 року загальний збиток банківської системи склав 7,7 млрд. грн., в
порівняні з 13 млрд. грн. збитку за 2010 рік.
Однак, незважаючи на те, що збиток знизився на 41%, прибутковою банківська система в
2011 році не стала, оскільки банки змушені були продовжувати формувати резерви під
кредитні ризики, збільшивши тим самим свої витрати. Крім того, 65% загальних збитків
склали втрати двох «держбанків» - «Родовід» і «Укргазбанк».
Таким чином, незважаючи на те, що в 2011 році продовжувалися процеси, закладені
економічною кризою в 2008 році, і які поширились по всьому світі, вплинули як на
розвинені країни, так і на ринки, що розвиваються, українська економіка показала
поліпшення.
Однак, протягом останніх місяців характерним було посилення деяких факторів, що
можуть мати негативний вплив на подальший розвиток країни. Основні з них такі:
-

девальваційні очікування і зростання негативного торгового балансу, що зменшили
валютні резерви НБУ і створили додаткові ризики на наступний рік;
не вирішені важливі для країни питання в переговорах щодо отримання нового
кредиту МВФ і зниження тарифів на російський газ;
збільшення дефіциту платіжного балансу країни (через зменшення попиту на
експорт і збільшення капітальних витрат на проведення ЄВРО 2012);
зростання політичних ризиків в 2011 році;
зниження інвестиційної привабливості країни і скорочення фінансових інвестицій;
зменшення попиту зовнішніх ринках на українські експортні товари.

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років.
Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його
господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови
придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування
Розмiр кредитного портфеля Банку, за останнi п'ять рокiв:
- станом на 01.01.2008 - 4 082 286,5 тис. грн.,
- станом на 01.01.2009 - 6 202 473,2 тис. грн.,
- станом на 01.01.2010 - 5 695 214,8 тис. грн.,
- станом на 01.01.2011 - 5 045 896 тис. грн.,
- станом на 01.01.2012 - 5 080 713 тис. грн.
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які
значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання
обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів.
Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства,
інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення
основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже
зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення
діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
За станом на 31.12.2011 балансова вартiсть основних засобiв складає 430 758 тис. грн.
Основнi засоби утримуються з метою забезпечення надання банкiвських послуг. Основнi
засоби виробничого призначення розмiщуються в офiсних примiщеннях Банку. Протягом
2011 року здiйснено полiпшення та вдосконалення основних засобiв на суму 3 109 тис.
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грн.. Амортизацiйнi вiдрахування за 2011 рiк склали 34 995 тис. грн.
Оцiнка основних засобiв на 31 грудня 2011 року, а саме об'єктiв нерухомостi, здiйснена
ТОВ з IК "ВЕРIТЕКС". Спираючись на висновки ТОВ з IК "ВЕРIТЕКС", Спостережною
радою Банку 04.11.2011 року вирiшено не проводити переоцiнку нерухомого майна
станом на 31.12.2011 року.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності
від законодавчих або економічних обмежень
Банк здiйснює дiяльнiсть вiдповiдно до чинного законодавства України, нормативних
актiв Нацiонального банку України, Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового
ринку. Дiяльнiсть банку залежить вiд прийняття/неприйняття законодавчих актiв.
Нестабiльна полiтична ситуацiя. Найвпливовiшими елементами макросередовища є тi, якi
суттєво впливають на фiнансовий стан юридичних та фiзичних осiб.
Серед них:
- суттєве коливання валютного курсу гривнi до долара США та Євро пропорцiйно впливає
на здатнiсть клiєнтiв Банку виконувати зобов'язання за валютними кредитами;
- негативнi iнфляцiйнi процеси впливають на структуру видаткiв населення у бiк
зменшення заощаджень та зростання витрат на нагальнi потреби;
Негативний вплив на дiяльнiсть Банку мають наступнi фактори:
- недовiра населення до банкiвської системи призводить до вiдтоку строкових вкладiв та
загального вiдтоку коштiв за межi банкiвської системи на готiвковий ринок.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і
компенсацій за порушення законодавства
За 2011 рiк по господарським операцiям Банку сплачено штрафiв на суму 55,51 тис. грн.,
по результатам перевiрок сплачено 1173,48 тис. грн., штрафних санкцiй за податком на
прибуток сплачено 0,4 тис. грн., штраф по ПДВ - 0,28 тис. грн., штрафи (пенi) по
договорам купiвлi/продажу готiвки - 1,14 тис. грн.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками
фахівців емітента
Управлiння капiталом
Акціонери Банку достатню увагу приділяють збільшенню капіталу, а саме збільшенню
статутного капіталу як основної складової ланки капіталу.
Капітал банку формується з метою:
–

високорентабельного використання власних коштів;

–

покриття усіх можливих видів ризиків, які приймає на себе Банк;

–

оптимізації структури активів і пасивів за строками залучення і розміщення коштів.

Банк здійснює контроль за встановленими економічними нормативами у відповідності до
вимог «Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні», затвердженої
постановою Правління НБУ від 28 серпня 2001 року N 368.
Банк дотримувався протягом 2011 року нормативів адекватності капіталу, так за 31 грудня
2011 року норматив адекватності регулятивного капіталу і норматив співвідношення
регулятивного капіталу до сукупних активів склали 14,96% і 13,49% відповідно, що
свідчить про спроможність Банку своєчасно і в повному обсязі розраховуватися за своїми
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зобов’язаннями.
Основним джерелом фінансування операційної діяльності для Банку традиційно є кошти
клієнтів. У загальній структурі зобов’язань кошти клієнтів займають майже 67%. Однак, у
2011 році Банк мав високий рівень надлишкової ліквідності та на її основі втілював
стратегію, спрямовану на зниження вартості ресурсів, що привело з одного боку до
прогнозованого зниження витрат по депозитному портфелю, особливо в іноземній валюті,
а з іншого боку, це суттєво покращило процентну маржу.
Так загальні кошти клієнтів зросли протягом 2011 року на 12% (з 2,834 млрд. грн. у 2010
році до 3,169 млрд. грн. у 2011 році), причому основна частина цього приросту – у
національній валюті (майже 21%).
Заходи, пов’язані із скороченням мережі відділень в значній мірі сприяли зниженню
адміністративних та інших операційних витрат за 2011 рік (-8%, з 611,5 млн. грн. у 2010
році до 564,1 млн. грн. у 2011 році (без урахування результатів від продажу
незабезпечених кредитів)).
Сформовані протягом року резерви під заборгованість за кредитами знизились на 31% (із
173,1 млн. грн. у 2010 році до 119,2 млн. грн. у 2011 році).
Ця динаміка дозволила Банку зменшити збитки до 124 млн. грн. в порівнянні з
273 млн. грн. у 2010 році.
22.07.2011 року було зроблено останній крок у процесі збільшення капіталу (розпочатого
у 2010 році). Власний капітал Банку було збільшено на 326,3 млн. грн., з яких 31,5 млн.
грн. становило збільшення статутного капіталу та 294,8 млн. грн. – емісійні різниці.
Протягом 2011 року Банк не мав заборгованості перед клієнтами щодо своєчасного
виконання їх платіжних документів.
Результати діяльності від банківських та інших операцій відображаються в фінансовій
звітності Банку відповідно до принципів, визначених обліковою політикою.
Платоспроможність Банку
Регулювання ризиків щодо розміщення і залучення фінансових ресурсів здійснюється
шляхом щоденного (щодекадного) контролю фактичних значень спеціальних
розрахункових показників та їх відповідності встановленим нормативним значенням
(постанова Правління НБУ від 28 серпня 2001 року № 368 із змінами і доповненнями).
Станом на 31 грудня 2011 року нормативні й фактичні значення цих показників є такими:
Норматив
Регулятивного капіталу
Адекватності регулятивного капіталу
(платоспроможності)
Співвідношення регулятивного капіталу до
сукупних активів (коефіцієнт)

Значення
Норматив
Не менше 240 млн. грн.

Факт
883 219 тис.
грн.

Не менше 10%

14,96%

Не менше 9%

13,49%
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Миттєвої ліквідності
Поточної ліквідності
Короткострокової ліквідності
Максимального розміру кредитного ризику
на одного контрагента
«Великих» кредитних ризиків
Максимального розміру кредитів, гарантій
та поручительств, наданих одному інсайдеру
Максимального сукупного розміру кредитів,
гарантій та поручительств, наданих
інсайдерам
Інвестування в цінні папери окремо за
кожною установою
Загальної суми інвестування

Не менше 20%
Не менше 40%
Не менше 60%

42,46%
62,40%
87,85%

Не більше 25%

21,35%

Не більше 800%

130,05%

Не більше 5%

0,06%

Не більше 30%

0,59%

Не більше 15%

0,00%

Не більше 60%

0,00%

Розрахунок обов’язкових економічних нормативів здійснюється в Банку щоденно
відповідно до нормативних документів Національного банку України.
Інформацію про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на
кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від
виконання цих договорів
Згiдно Примiтки 33 Потенцiйнi зобов‘язання банку до Фiнансової звiтностi за рiк, що
завершився 31 грудня 2011 року:
а) Банк не має потенційних зобов’язань, пов'язаних із розглядом справ у суді, та
потенційних податкових зобов'язань, щодо яких не створено резервів під потенційні
зобов’язання. Інформація щодо створених резервів під потенційні зобов’язання наведена у
Примітці 17.
б) Зобов’язання з капітальних вкладень.
За станом на 31 грудня 2011 року у відповідності до укладених угод
ПАТКБ „ПРАВЕКС-БАНК” мав зобов’язання, пов’язані з придбанням основних засобів та
нематеріальних активів на суму 103 478 тис. грн.
в) Зобов’язання що пов’язані з кредитуванням.
Таблиця 33.1. Структура зобов’язань, що пов’язані з кредитуванням
(тис. грн.)
Рядок

Найменування статті

2011 рік

2010 рік

1

2

3

4

3 836

5 752

281 327

279 285

4 224

1 768

1

Зобов’язання з кредитування, що надані

2

Невикористані кредитні лінії

3

Експортні акредитиви
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4

Імпортні акредитиви

5

Інші акредитиви

6

Гарантії видані

7

Резерв за зобов’язаннями, що пов’язані з
кредитуванням

8

Усього зобов’язань, що пов’язані з кредитуванням
за мінусом резерву

28 824

24 936
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2 206

197 841

53 641

(1 053)

(1 127)

515 069

366 461

Дані статті 7 Таблиці 33.1 розкривають статтю 16 Балансу.
За станом на 31 грудня 2011 року (на кінець дня) Банк не має непередбачених зобов’язань.
г) Відповідність податковому законодавству та іншим регулятивним вимогам.
Вимоги законодавства України щодо оподаткування та інших питань, пов’язаних з
банківськими операціями, у тому числі валютне регулювання, продовжують змінюватись.
Законодавство та регулятивні вимоги не завжди однозначно сформульовані та є
предметом різнобічних тлумачень з боку місцевих та центральних органів влади, а також
інших виконавчих органів. Приклади невідповідностей у таких тлумаченнях не є
рідкістю. Керівництво вважає, що його застосування відповідного законодавства є
прийнятним і що Банк відповідав всім регулятивним вимогам, виплатив або нарахував всі
належні податки та збори. Для випадків, коли відплив ресурсів був вірогідним, Банк
нарахував податкові зобов’язання на підставі найбільш прийнятної оцінки.
Невпевненість, що виникає з непослідовності у застосуванні норм податкового
законодавства України, створює ризик суттєвих додаткових податкових зобов’язань,
нездатності відшкодувати визнаний відстрочений податковий актив, а також штрафів та
претензій з боку податкових органів. Такі претензії, якщо будуть задоволені, можуть мати
суттєвий вплив на фінансову позицію, результат від операцій та грошові потоки Банку.
Наприклад, станом на 31 грудня 2011 року Банк визнав у цій фінансовій звітності
відстрочений податковий актив у розмірі 168 493 тис. грн., що відноситься до
податкового збитку , який виник у період до 01 січня 2011 року. У вересні 2011 року
податкові органи України випустили ряд пояснювальних листів, у яких зазначили
неможливість врахування податкових збитків, що виникли у періоди до 01 січня 2011
року, як вирахування у складі прибутку, що підлягає оподаткуванню, для періодів, що
починаються з другого кварталу 2011 року. Станом на 01.07.2011 р. проведена перевірка
Банку , якою підтверджено законність врахування збитків минулих періодів.
Але, враховуючи різнобічність трактування законодавства податкові органи можуть
оскаржити наявність податкових збитків у сумі 984 463 тис. грн. станом на 31 грудня 2011
року, що вплине на відповідний відстрочений податковий актив у цій фінансовій звітності
Банку.
Керівництво вважає, що має достатні підстави для того, щоб успішно відхилити можливі
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претензії податкових органів і не вважає, що відповідний ризик є суттєво більшим у
порівнянні із іншими підприємствами України. Так як зазначене суттєве оскарження не є
вірогідним, жодних податкових нарахувань чи знецінення відповідного відстроченого
податкового активу не було визнано у цій фінансовій звітності.
Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення
виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів,
які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
У 2010 роцi банк розробив стратегiчний бiзнес-план, який формулює основнi напрямки
розвитку банку до 2013 року.
Основною стратегiчною метою Банку є побудова мiцного, орiєнтованого на прибуток
унiверсального бiзнесу, змiцнення ринкових позицiй зi збереженням низько- та
середньоризикового профiлю .
Основними цiлями на найближчу перспективу є наступнi: у 2011 роцi банк почне
використовувати можливостi i переваги введеної у 2009 роцi нової органiзацiйної та
бiзнес-моделi, яка є пiдгрунтям для зростання комерцiйної ефективностi бiзнесу.
Банк буде стрiмко розвивати корпоративний бiзнес, а також планує вiдновити розвиток
роздрiбного бiзнесу на базi нової моделi органiзацiї мережi вiддiлень, оновлення лiнiйки
продуктiв, а також проведення ребредингу для використання переваг бренду Групи Iнтеза
Санпаоло.
Крiм того, банк продовжуватиме впровадження масштабної програми оновлення IТ-бази
Банку.
Таким чином, банк має чiтке бачення напрямку розвитку як на найближчу, так i на
середньострокову перспективу.
Розвиток корпоративного бiзнесу.
Основними цiлями на перiод 2011-2013 роки є:
- Орiєнтацiя як на великi нацiональнi та мiжнароднi компанiї, так i на сегмент малого та
середнього бiзнесу;
- Побудова ефективного функцiонування сучасної бiзнес-моделi, впровадженої у 2009
роцi;
- Розробка оптимальних продуктiв i послуг для корпоративних клiєнтiв на основi
сучасних банкiвських технологiй;
- Побудова надiйної системи ризик-менеджменту та фiнансової оцiнки позичальникiв;
- Розвиток персоналу для потреб активного розвитку корпоративного бiзнесу.
Розвиток роздрiбного бiзнесу.
Вiдновлення розвитку роздрiбного бiзнесу стане можливим завдяки:
- Розробцi нових продуктiв та послуг (депозитiв, поточних, карткових рахункiв);
- Вiдновлення роздрiбного кредитування на основi впровадження низько ризикових
продуктiв;
- Остаточному впровадженню нової моделi органiзацiї мережi вiддiлень, яке було
розпочате у 2010 роцi та буде завершено в 2011;
- Переорiєнтацiя з масового сегменту на клiєнтiв з вищим рiвнем доходiв;
- Остаточне впровадження нової моделi органiзацiї вiддiлень, на основi розподiлу бiзнесзони та операцiйної зони, оптимiзацiя мережi з точки зору мiсцезнаходження та
ефективностi;
- Диверсифiкацiя каналiв продажу продуктiв: активний розвиток еквайрингової мережi,
дистанцiйних каналiв.
Iншi органiзацiйнi заходи:
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- Продовження ефективного управлiння витратами як показником пiдвищення
ефективностi бiзнесу.
З одного боку, Банк планує впроваджувати у 2012 IТ-платформу на основi нового ядра
банку, а також велику кiлькiсть прикладних IТ рiшень для пiдвищення ефективностi як
операцiйної дiяльностi, так i систем аналiзу, контролю та прийняття управлiнських
рiшень, а з iншого - здiйснювати жорсткий контроль звичайних операцiйних витрат; Змiцнення та пiдтримка сучасної системи ризик-менеджменту, яка буде базуватися на
оновленнi процесу кредитування, розробцi нової скорингової системи, ефективному
управлiннi проблемними активами та навчаннi персоналу з питань ризик-менеджменту.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на
дослідження та розробку за звітний рік
Банк не проводить дослiджень та не виконує розробки.
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні
підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі,
сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається
справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це
зазначається
Iнформацiя щодо судових справ, стороною в яких виступає емiтент:
1) 14.10.2010 позивач - Пономарьов Юрiй В’ячеславович - предмет позову: про
поновлення на посадi, стягнення середнього заробiтку за час вимушеного прогулу та
моральної шкоди в розмiрi рiчного середнього заробiтку 100 000 грн. Печерським
райсудом м. Києва 18.01.11 в позовi вiдмовлено. Прийняте позитивне для Банку рiшення.
Позивач подав апел.скаргу. Апел.судом м.Києва 15.11.11 позов задоволено - поновити,
стягнути з банку 128469,10 грн. з/пл+1000моральної шкоди + 1378,79 суд.зб.
2) 04.01.2011 позивач - Богатько Марта Оленiвна - пердмет позову: Про стягнення
доплати за понаднормово вiдпрацьований час та компенсацiю втрати частини заробiтної
плати та моральна шкода 20 000 грн. Розглядається Рiвненським райсудом Рiвненської
областi.
3) позивач - Вербицька Оксана Леонiдiвна - предмет позову: Про стягнення доплати за
понаднормово вiдпрацьований час та компенсацiю втрати частини заробiтної плати 5 000
грн. Розглядається Рiвненським райсудом Рiвненської областi.
4) позивач - Мазло Галина Миколаївна - пердмет позову: Про стягнення недонарахованої
з/п у розмiрi 325 000 грн. Справа розглядається ВССУ.
5) позивач - Побiгай Марина Олександрiвна - предмет позову: про визнання недiйсним
трудового договору, наказу про звiльнення, поновлення на роботi, стягнення сер. з/пл за
час вимушеного прогула та моральної шкоди 500000грн. Розглядається Апеляційним
судом м. Києва.
6) позивач - Божко Вiктор Вячеславович - предмет позову: про поновлення на роботi та
стягнення середнього заробiтку за час вимушеного прогулу за перiод з 12.08.11 до дня
поновлення (станом на 25.08.11 -16 383,30 грн.) + судовi витрати - загальна сума 75 000
грн. Розглядається Голосiївським райсудом м. Києва.
7) позивач - Салахян Владислав Каренович - пердмет позову: про стягнення
заборгованостi по зарплатi 60975грн. + компенсацiя 17 794,18грн. + витрати з надання
правової допомоги. загальна сума 79 000 грн. Розглядається Долинським райсудом IваноФранкiвської областi.
8) позивач - Геншафт Геннадiй Львович - предмет позову: Про визнання недiйсною та
розiрвання третейської угоди, стягнення суми депозиту, iнфляцiйних збиткiв та 3% рiчних
142169,19 грн. Справа розглядається ВССУ.
9) Позов Банку до СДПI по роботi з ВПП у м. Києвi. Предмет позову - "Визнання
недiйсним податкового повiдомлення-рiшення по податку на прибуток 232 601,88 грн.
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Спiр на розглядi у ВАСУ за касацiйною скаргою Позивача i Вiдповiдача.
10) Позов Банку до УПФ в Зарiчному районi м. Суми, УПФ в Iршавському районi
Закарпатської областi. Предмет позову - "Визнання недiйсним рiшення про накладення
штрафних санкцiй 1 764,40 грн. Судом першої iнстанцiї прийнято рiшення на користь
Банку. Вiдповiдачем подана апеляцiйна скарга однак апеляцiйний суд вiдмовив УПФ у
поновленнi строку на оскарження.
11) УПФ в Зарiчному районi м. Суми до Банк". Предмет позову - Про стягнення штрафних
санкцiй (п.12 ст. 20 Закону № 1058) 51 279,57 грн. " Направлена касацiйна скарга до
ВАСУ.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану
та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про
результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі
аналітичної довідки в довільній формі
Банк не володiє iншою iнформацiєю, крiм вже зазначеної, яка може бути iстотною для
оцiнки iнвестором фiнансового стану та результатiв дiяльностi емiтента.

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність
емітента
13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування
основних
засобів

Власні основні засоби (тис.
грн.)

Орендовані основні
засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис.
грн.)

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

1. Виробничого
призначення:

440767.220

428 726.838

0.000

0.000

440767.220

будівлі та
споруди

332871.010

0.000

0.000

332871.010

машини та
обладнання

92661.170

0.000

0.000

92661.170

транспортні
засоби

7010.480

0.000

0.000

7010.480

0.000

0.000

8224.560

0.000

0.000

70.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

70.000

0.000

0.000

440837.220

інші

8224.560

2.
Невиробничого
призначення:

70.000

будівлі та
споруди

0.000

машини та
обладнання

0.000

транспортні
засоби

0.000

інші
Усього

70.000
440837.220

323 676.086
91 564.964
6 925.344
6 560.444

65.121

0.000
0.000
0.000
65.121
428 791.959

на кінець
періоду
428 726.838
323 676.086
91 564.964
6 925.344
6 560.444

65.121

0.000
0.000
0.000
65.121
428 791.959

Опис 1.Терміни користування основними засобами (за основними групами):
- 03 група основних засобів: будівлі та споруди - 66 років, передавальні
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пристрої:дизельгенератори, лінії зв’язку - 10 років, Міні АТС - 7 років.
- 04 група основних засобів:мережеве обладнання та комп’ютери - 7 років, касова техніка
- 6 років, засоби зв’язку - 7 років, банкомати - 10 років, контрольно-охоронне обладнання
- 10 років, множувальна техніка - 5 років, принтери - 6 років, офісне обладнання
(кондиціонери, ламінатори, знищувачи паперів та ін.) - 7 років, сейфи - 15 років.
- 05 група основних засобів: транспортні засоби - 10 років.
- 06 група основних засобів: меблі - 10 років, стелажі - 15 років, електропобутові прилади
- 7 років.
- 09 група основних засобів: рекламні вивіски - 5 років, комплекти муляжів банківських
металів - 10 років.
2. Первісна вартість основних засобів на 01.01.2011 р. . склала - 571 202 тис.грн., знос 130 365 тис.грн.
3. Первісна вартість основних засобів на 31.12.2011 р. склала – 581 220 тис.грн., знос –
152 428 тис.грн.
4. Обмежень на використання майна немає.

13.3. Інформація про зобов'язання емітента
Дата
виникнення

Непогашена
частина боргу
(тис. грн.)

Відсоток за
користування коштами
(відсоток річних)

Дата
погашення

X

1331933.612

X

X

Мiжбанкiвський кредит

30.12.2011

56128.442

1.30

04.01.2012

Мiжбанкiвський кредит

27.12.2011

20603.264

2.50

27.01.2012

Мiжбанкiвський кредит

10.09.2008

1117968.843

7.4222222

12.08.2013

Мiжбанкiвський кредит

29.12.2011

1501.233

10.00

04.01.2012

Мiжбанкiвський кредит

29.12.2011

10012.329

15.00

04.01.2012

Мiжбанкiвський кредит

29.12.2011

2001.315

8.00

04.01.2012

Субординований борг

12.09.2000

26323.018

6.12805

21.09.2015

Субординований борг

21.11.2000

35097.358

6.12805

01.11.2015

Субординований борг

08.06.2006

39484.528

6.12805

01.06.2016

Субординований борг

07.08.2006

22813.282

6.12805

31.07.2016

X

1.055

X

X

за облігаціями (за кожним
випуском):

X

0.000

X

X

за іпотечними цінними
паперами (за кожним власним
випуском):

X

0.000

X

X

за сертифікатами ФОН (за
кожним власним випуском):

X

0.000

X

X

Види зобов'язань
Кредити банку
у тому числі:

Зобов'язання за цінними
паперами
у тому числі:
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за векселями (всього)

X

0.000

X

X

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

X

1.055

X

X

ощаднi депозитнi сертифiкати
на вимогу емiтованi банком

11.01.2005

1.055

0.000000000000

24.04.2012

за фінансовими інвестиціями
в корпоративні права (за
кожним видом):

X

0.000

X

X

Податкові зобов'язання

X

0.000

X

X

Фінансова допомога на
зворотній основі

X

0.000

X

X

Інші зобов'язання

X

3413300.115

X

X

Усього зобов'язань

X

4745233.727

X

X

Опис:

Щодо зобовязань Банку за цiнними паперами - ощадними депозитними
сертифiкатами на вимогу емiтованi Банком - дата погашення вiдсутня, так як
сертифiкат на вимогу.

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

Дата оприлюднення
Повідомлення у стрічці новин

Вид інформації

1

2

3

03.03.2011

09.03.2011

Зміна складу посадових осіб емітента

16.03.2011

18.03.2011

Прийняття рішення про розміщення цінних паперів на
суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу

29.03.2011

31.03.2011

Прийняття рішення про розміщення цінних паперів на
суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу

06.05.2011

11.05.2011

Зміна складу посадових осіб емітента

29.06.2011

30.06.2011

Зміна складу посадових осіб емітента

06.07.2011

07.07.2011

Зміна складу посадових осіб емітента

28.07.2011

02.08.2011

Зміна складу посадових осіб емітента

26.09.2011

27.09.2011

Зміна складу посадових осіб емітента

03.03.2011

09.03.2011

Зміна складу посадових осіб емітента

ІНФОРМАЦІЯ
про стан корпоративного управління
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено в минулих трьох роках?
№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2011

3

2
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2

2010

3

2

3

2009

4

3

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах
акціонерів останнього разу?
Так Ні
Реєстраційна комісія

X

Акціонери

X

Реєстратор

X

Депозитарій

X

Інше (запишіть): Вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства" реєстрацiя акцiонерiв
не здiйснювалась, оскiльки INTESA SANPAOLO S.P.A. є єдиним акцiонером ПАТКБ "ПРАВЕКСБАНК"

Так

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

Ні

Державна 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): Оскiльки INTESA SANPAOLO S.P.A. є єдиним акцiонером (володiє 100% акцiй)
ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК", повноваження Загальних Зборiв акцiонерiв здiйснюється одноосiбно
та оформлюється у формi Рiшення.

Так

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному
періоді?
Так Ні
Реорганізація
Внесення змін до статуту товариства

X
X

Прийняття рішення про зміну типу товариства

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

X

Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень

X

Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове
припинення їх повноважень

X

Інше (запишіть): Рiшенням акцiонера №3/2011 вiд 02 червня 2011 року були внесенi змiни до
Статуту Банку у зв’язку з завершенням процедури збiльшення статутного капiталу.

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

Ні

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

6

2 Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

0

3 Кількість представників держави

0

4 Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

6

5 Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій

0

6 Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

6

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

10

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 комiтетiв не створено.

Інші (запишіть)

У складi Спостережної Ради комiтетiв не створено.

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що
відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні)

Так

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)

Встановлюється рiшенням Загальних Зборiв
Акцiонерiв Банку.

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах
акціонерного товариства?
Так Ні
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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): Вимоги викладенi у Статутi Банку, Положеннi про Спостережну Раду Банку та
контрактах iз членами Спостережної Ради Банку.

X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він
ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом
внутрішніх документів акціонерного товариства

X

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

X

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

X

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

X

Інше (запишіть)

Протягом звiтного перiоду новий член
Спостережної Ради не обирався

Так

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні)
Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом
останніх трьох років? 4.00
Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів
загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?
Загальні
збори
акціонерів

Засідання
наглядової
ради

Засідання
правління

1 Члени правління (директор)

Ні

Ні

Ні

2 Загальний відділ

Ні

Ні

Ні

3 Члени наглядової ради (голова наглядової ради)

Ні

Ні

Ні

4 Юридичний відділ (юрист)

Ні

Ні

Ні

5 Секретар правління

Ні

Ні

Ні

6 Секретар загальних зборів

Ні

Ні

Ні

7 Секретар наглядової ради

Ні

Ні

Ні

8 Корпоративний секретар

Ні

Ні

Ні
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9

Відділ або управління, яке відповідає за роботу з
акціонерами

Інше(запишіть): Рiшення Загальних зборiв акцiонерiв та
протоколи Спостережної Ради зберiгаються у вiддiлi
10
Спостережної Ради, а протоколи засiдання Правлiння - у
вiддiлi Генерального Секретарiату Банку.

Ні

Ні

Ні

Так

Так

Так

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з
органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу)
належить вирішення кожного з цих питань?
Загальні збори
акціонерів

Наглядова
рада

Виконавчий
орган

Не належить до
компетенції жодного
органу

Визначення основних напрямів
діяльності (стратегії)

Так

Так

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності
(бізнес-планів)

Так

Так

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового
звіту або балансу чи бюджету

Так

Так

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови
правління

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та відкликання членів
правління

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови
наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання членів
наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови та
членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для
голови та членів правління

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 правління

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 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
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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

1 Положення про загальні збори акціонерів

X

2 Положення про наглядову раду

X

3 Положення про виконавчий орган (правління)

X

4 Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X

5 Положення про ревізійну комісію

X

6 Положення про акції акціонерного товариства

X

7 Положення про порядок розподілу прибутку

X

8 Інше (запишіть):

-

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого
акціонерного товариства?
Публікується у
Інформація
Документи
пресі,
розміщується
надаються для
Копії
Інформація
оприлюднюється в
ознайомлення документів
на власній
розповсюджується загальнодоступній
інтернетбезпосередньо надаються
на загальних
інформаційній базі
сторінці
в
на запит
зборах
даних ДКЦПФР
акціонерному акціонера акціонерного
про ринок цінних
товариства
товаристві
паперів
Фінансова
звітність,
1
результати
діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація
про
акціонерів,
які володіють
2
10 відсотків
та більше
статутного
капіталу

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація
про склад
3 органів
управління
товариства

Так

Так

Так

Так

Так

Статут та
4 внутрішні
документи

Так

Ні

Так

Так

Так

Протоколи
5 загальних
зборів

Так

Ні

Так

Так

Так
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акціонерів
після їх
проведення
Розмір
винагороди
посадових
6
осіб
акціонерного
товариства

Так

Ні

Ні

Так

Ні

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

Ні

1

Не проводились взагалі

X

2

Менше ніж раз на рік

X

3

Раз на рік

X

4

Частіше ніж раз на рік

X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так

Ні

Загальні збори акціонерів

X

Наглядова рада

X

Правління або директор

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)

-

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного
товариства в минулому році?
Так
Ревізійна комісія
Наглядова рада

Ні

X
X
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Відділ внутрішнього аудиту акціонерного
товариства

X

Стороння компанія або сторонній
консультант

X

Перевірки не проводились
Інше (запишіть)

X
Iншi органи не здiйснювали перевiрки фiнансово-господарської
дiяльностi емiтента.

З ініціативи якого органу ревізійна комісія 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) Так

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

Ні

1

Випуск акцій

2

Випуск депозитарних розписок

3

Випуск облігацій

4

Кредити банків

X

5

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X

6

Інше (запишіть):

X

X
X
X

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

X

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

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових
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бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) - Ні
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у
депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так
З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у
депозитарній системі України (далі - особа)?
Так

Ні

Не задовольняв
професійний рівень
особи

X

Не задовольняли умови
договору з особою

X

Особу змінено на
вимогу:
акціонерів

X

суду

X

Інше (запишіть)

Вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства" форма iснування акцiй
Банку є виключно бездокументарною. Таким чином, обслуговування емiсiй акцiй
Банку здiйснює ПрАТ "ВДЦП".

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:
Власний кодекс корпоративного управлiння вiдсутнiй, однак, iснує ряд внутрiшнiх
нормативних документiв, що регламентують дiяльнiсть органiв управлiння акцiонерного
товариства:
-

Положення про Спостережну Раду, затверджене Загальними Зборами Акцiонерiв
Банку вiд 07.09.2009 р.,
Положення про Ревiзiйну комiсiю Банку, затверджене загальними Зборами
Акцiонерiв вiд 27.10.10р.,
Положення про Правлiння Банку, затверджене Загальними Зборами Акцiонерiв
Банку вiд 07.09.2009 р.,
Положення про Внутнiшнi комiтети Банку, затверджене Спостережною Радою
Банку вiд 21.12.2011 р.,
Положення про Комiет управлiння змiнами, затверджене Спостережною Радою
Банку вiд 02.03.2010 р.

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.
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Інформація 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*
Мета провадження діяльності фінансової установи
Згiдно Статуту Банку, 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.
Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за
фінансовою установою), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та
зміна їх складу за рік.
Єдиним акцiонером, який володiє 100% акцiй Банку, є IНТЕЗА САНПАОЛО С.П.А (Intesa
Sanpaolo S.p.A.), iдентифiкацiйний код 0079996015, 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 рiк не змiнювався.
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 наглядової ради та правлiння внутрiшнiх правил, що призвели
до заподiяння шкоди Банку або споживачам фiнансових послуг вiдсутнi.
Заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової
установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або
відсутність таких заходів.
Заходи впливу, застосованi протягом року органами державної влади до Банку, у тому
числi до членiв Спостережної Ради та Правлiння, вiдсутнi.
Наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові
характеристики або відсутність такої системи.
Управління ризиками спрямоване на захист банку від усіх видів ризиків, характерних для
діяльності банків, а також на найбільш ефективне розміщення ресурсів і точне
планування потреб у них.
Банк постійно вдосконалює методики управління ризиками, а саме: кредитним ризиком,
ризиком ліквідності, ринковим, операційним, стратегічним, юридичним ризиками,
ризиком репутації та іншими ризиками, на які наражається Банк.
Основні категорії ризику, що властиві бізнесу Банку – це кредитний ризик, ризик
ліквідності, ринковий ризик: ризик зміни відсоткової ставки, валютний, операційний
ризик і ризик репутації. Політика Банку в області управління ризиками дозволяє виявляти
та аналізувати перераховані вище типи ризиків, встановлювати прийнятні ліміти і
проводити відповідний моніторинг на постійній основі, спираючись на передові
адміністративні і інформаційні системи. Банк здійснює управління ризиками, спираючись
на принципи безперервності, передбачливості і хеджування. Методи і системи управління
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ризиками, що використовуються Банком, постійно модифікуються, відображаючи зміни
умов ринку та продуктів.
У відповідності до вимог ст.44 Закону України «Про банки і банківську діяльність» у
Банку передбачена система управління ризиками, яка складається з постійно діючих
комітетів: Кредитного Комітету (у тому числі Засідання з якості активів); Комітету з
управління активами та пасивами; Тарифного Комітету.
До окремих структурних підрозділів, що забезпечують ризик-менеджмент Банку,
відносяться: Департамент методології, ринкових та операційних ризиків, Департамент
ризик-менеджменту роздрібного бізнесу, Департамент корпоративного ризикменеджменту, Департамент фінансової реструктуризації, що поєднуються у Головне
управлінням ризик-менеджменту Банку.
Спостережна Рада Банку визначає загальну стратегію управління ризиками, затверджує та
здійснює перегляд Концепції (Політики) управління ризиками, встановлює загальний
рівень толерантності до ризиків.
Правління Банку несе відповідальність за всі ризики, прийняті Банком та делегує частину
своїх функцій постійно діючим профільним Комітетам.
Управління Банком, в тому числі і управління ризиками виконується Правлінням Банку на
принципах, затверджених Спостережною Радою в рамках загальної стратегії.
Політика управління ризиками, моніторинг і контроль здійснюються Кредитним
Комітетом та Комітетом з питань управління активами та пасивами під наглядом
Спостережної Ради, як найвищого спостережного органу Банку.
Підрозділи ризик-менеджменту є незалежними від керівників бізнесових напрямів, що
підтверджується підпорядкуванням керівника Головного управління ризик-менеджменту
Банку Голові Правління Банку.
Кредитний Комітет є найвищим органом з розглядання кредитних питань у межах,
встановлених Спостережною Радою Банку. При голосуванні на Кредитному Комітеті
Голова або виконуючий обов’язки Голови має право «вето».
Членами Кредитного Комітету з правом голосу є: Голова Правління (голова Комітету),
Директор Головного управління Ризик-Менеджменту, Директор Головного управління
Корпоративного бізнесу, Директор Головного Управління Роздрібного Бізнесу, Директор
Головного
Фінансового
Управління,
Директор
Департаменту
Фінансової
Реструктуризації.
Засідання з якості активів є розширеним засіданням Кредитного Комітету та має за мету
прийняття необхідних заходів для запобігання та зниження кредитних втрат. Засідання з
якості активів досліджує кредитний портфель та його якість, рекомендує методологію
класифікації боржника та відповідає за рейтингову систему Банку.
Головною метою Комітету з управління активами і пасивами (далі – КУАП) є захист
власного капіталу Банку та його розміщення, узгодження активів та пасивів Банку, беручи
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до уваги цінову структуру та профіль погашення, відповідно до законодавства або
відповідних внутрішніх положень, а також інструкцій Материнської Компанії.
Членами КУАП з правом голосу є: Голова Правління, Директор Головного Управління
Ризик-Менеджменту, Директор Головного Управління казначейства та інвестиційного
банкінгу, Директор Головного Управління Корпоративного Бізнесу, Директор Головного
Управління Роздрібного Бізнесу, Директор Головного Фінансового Управління.
Для даного етапу розвитку Банку найсуттєвішими серед фінансових ризиків визначено
кредитний ризик, ризик ліквідності, валютний ризик та ризик зміни відсоткової ставки,
серед нефінансових – операційний, стратегічний та ризик репутації.
З того часу як Банк став членом міжнародної Банківської Групи Інтеза Санпаоло С.п.А., та
згідно із загальною політикою групи щодо ризику та найкращою міжнародною
практикою, Банк почав впроваджувати нові процедури для ідентифікації та оцінки ризику
відповідно до нової організаційної структури.
Стратегія управління ризиками (ризик-менеджменту) базується на принципі дотримання
беззбиткової діяльності і направлена на забезпечення оптимального відношення між
прибутковістю бізнес-напрямків діяльності Банку та рівнем прийнятих Банком ризиків.
Стратегія ризик-менеджменту має на меті забезпечити досягнення наступних цілей:
–

забезпечення виконання бізнес-цілей, що дозволяють підвищити вартість Банку за
рахунок оптимізації ризиків;

–

встановлення ефективної системи підтримки прийняття управлінських рішень з
урахуванням ризиків, на які наражається Банк;

–

оптимізація очікуваних доходів та витрат та зниження рівня неочікуваних збитків;

–

забезпечення життєдіяльності Банка в кризових ситуаціях.

Стратегія ризик-менеджменту передбачає використання всього спектру інструментів
зниження ризику та використання кожного конкретного інструменту в залежності від виду
ризику.
Основною задачею Головного управління ризик-менеджменту є забезпечення повного
розмежування діяльності підрозділів, що реалізують банківські продукти, та ризикменеджменту. Головне управління самостійно аналізує та приймає рішення у межах своєї
компетенції, або пропонує відповідному органу з прийняття рішень, якщо рівень його
повноважень перевищено.
Банк наражається на ризик по кожному напрямку своєї діяльності. Для мінімізації ризику
Банк запровадив систему оцінки та контролю ризику, яка функціонує згідно з
внутрішніми положеннями Банку, а також вимогами та рекомендаціями НБУ, Групи
Інтеза Санпаоло С.п.А., внутрішніми аудиторами, Базельським комітетом з банківського
нагляду та досвідом провідних фінансових установ.
Інформація щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього
аудиту (контролю).
Система внiтрiшнього аудиту (контролю) є невiд'ємною складовою корпоративного
управлiння групи i функцiонує вiдповiдно до вимог законодавства України та групи Iнтеза
Санпаоло (Intesa Sanpaolo).
Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у
статуті фінансової установи розмір, або їх відсутність.
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Вiдсутнi факти прийняття рішення уповноважених органів Банку щодо вiдчуження
активiв в обсязi, що перевичує 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної
фінансової звітності.
Результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що
перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.
Вiдсутнi факти прийняття рішення уповноважених органів Банку щодо купівлі-продажу
активiв в обсязi, що перевичує 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної
фінансової звітності.
Інформація про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї
промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року, або їх
відсутність.
При здійсненні операцій з пов’язаними особами Банк керується вимогами Закону України
«Про банки та банківську діяльність», «Інструкції про порядок регулювання діяльності
банків в Україні», затвердженої Постановою Правління Національного банку України від
28 серпня 2001 року №368 та чинними Правилами управління операціями з пов’язаними
сторонами Інтеза Санпаоло С.п.А.
Чинні Правила Інтеза Санпаоло С.п.А. стосовно операцій з пов’язаними сторонами
складаються з правил щодо: попереднього розгляду і схвалення операцій; відповідності
щодо розкриття інформації; внутрішнього контролю.
Протягом 2009 року Спостережною Радою Банку затверджено «Політику АКБ
«ПРАВЕКС-БАНК» стосовно кредитування співробітників банку» у відповідності до якої
Банк провадить виважену політику щодо кредитування пов’язаних осіб та передбачає
попереднє погодження фактів видачі кредитів співробітникам Банку.
Банк на постійній основі здійснює контроль операцій, що здійснюється з пов’язаними
особами та дотримується нормативів, що встановлені НБУ для операцій з пов’язаними
особами.
Методи оцінки активів та зобов’язань, що використовуються при визнанні операцій з
пов’язаними сторонами не відрізняються від загальноприйнятих (Примітка 1).
Угоди, що здійснюються з пов'язаними з Банком особами, не передбачають більш
сприятливі умови, ніж угоди, укладені з іншими особами.
Операції, що здійснювалися Банком з пов’язаними особами протягом 2011 року не мали
суттєвого впливу на фінансові результати Банку.
Бiльш повну та детальна iнформацiя по операцiям з пов'язаними особами можна
розглянути в рiчнiй фiнансовiй звiтностi за 2011 рiк (примiтка 35 "Операцiї з пов`язаними
особами"), яка розмiщена на власному сайтi банку www.pravex.com
Інформація про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють
державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.
Аудиторський висновок складений на пiдставi рекомендацiй (вимог) органiв, якi
здiйснюють регулювання ринкiв фiнансових послуг.
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Інформація про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи,
призначеного протягом року.
Аудиторська фiрма ТОВ "Ернст енд Янг аудиторськi послуги" - код за ЄДРПОУ 33306921,
мiсцезнаходження - м.Київ 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 №0000111.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської
діяльності.
Загальний стаж трудової дiяльностi аудитора Студинської Ю.С. - 13 рокiв.
Загальний термiн здiйснення дiяльностi ТОВ "Ернст енд Янг аудиторськi послуги" на
територiї України - 20 рокiв.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких
надає аудиторські послуги фінансовій установі.
Аудиторська фiрма ТОВ "Ернст енд Янг аудиторськi послуги" надає аудиторськi послуги
емiтетну протягом останнiх 4 рокiв.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських
послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року.
У 2011р. ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторськi послуги» надавав емiтенту аудиторськi
послуги з аудиту iсторичної фiнансової iнформацiї, зокрема фiнансової звiтностi.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту
інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора.
Випадкiв конфлiкту iнтересiв та/або сумiщення виконання функцiй внутрiшнього
аудитора не було.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій
установі протягом останіх п`яти років.
Протягом останнiх 4 рокiв рокiв аудит фiнансової звiтностi Банку здiйснювала
Аудиторська фiрма ТОВ "Ернст енд Янг аудиторськi послуги" - код за ЄДРПОУ 33306921,
мiсцезнаходження - м.Київ 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 №0000111.
Аудит фiнансової звiтностi емiтента за станом на кiнець дня 31.12.2007 року здiйснювала
Аудиторська фiрма «ВIЖА-АУДИТ» (Україна, м. Київ вул.Iнститутська,25) - свiдоцтво
про внесення в Реєстр суб'єктiв аудиторської дiяльностi № 0951, видане 26.01.2001 року,
порядковий номер 3. Аудитор - Пилипенко Iван Iсакович - сертифiкат серiї «АБ»
№000053, виданий АПУ 04.01.1994р., подовжений до 01.01.2010 р., сертифiкат аудитора
на право здiйснення аудиту банкiв №0000061, чинний до 01.01.2010 р.
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.
Стягнень, застосованих до аудитора Аудиторською палатою України протягом року не
було. Фактiв подання недостовiрної iнформацiї Банком, що пiдтверджена аудиторським
висновком та якi виявленi органами, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв
фiнансових послуг не було.
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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.
Механізм розгляду скарг в ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК», затверджений наступними
нормативними документами Банку: наказ Голови Правління Банку № 706 від 04.07.2006
«Про затвердження Інструкції про порядок роботи з відгуками і пропозиціями клієнтів
АКБ «ПРАВЕКС-БАНК», № 1482 ЕП від 28.04.2010 р., № 2166 ЕП від 09.07.2010 р., №
2442 ЕП від 10.08.2010 р. та № 3278 ЕП від 12.11.2010 р.
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, згідно внутрішніх процесів банку, які
затверджені вище вказаними 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 споживачів відносно фінансових послуг Банку:
- кількість скарг, що надійшли - 240;
- кількість задоволених скарг – 240.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових
послуг, наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою
установою та результати їх розгляду.
Iнформацiя про позови до суду стосовно надання фiнансових послуг Банком та результати
їх розгляду; Позивач - Геншафт Г. Л., предмет позову - про визнання недiйсною та
розiрвання третейської угоди, стягнення суми депозиту, iнфляцiйних збиткiв та 3%
рiчних,загальна сума позову - 142169,19 грн. Справа розглядається ВССУ.

98

Річна фінансова звітність
Баланс на 01.01.2012 року
Рядок

Назва статті

Примітки

Звітний рік

Попередній рік

1

2

3

4

5

АКТИВИ
1

Грошові кошти та їх еквіваленти

4

562071

745537

2

Торгові цінні папери

5

0

0

3

Інші фінансові активи, що обліковуються за
справедливою вартістю з визнанням
результату переоцінки у фінансових
результатах

6

0

0

4

Кошти в інших банках

7

137080

0

5

Кредити та заборгованість клієнтів

8

4175407

3983656

6

Цінні папери в портфелі банку на продаж

9

1113

39680

7

Цінні папери в портфелі банку до погашення

10

0

108788

8

Інвестиції в асоційовані компанії

11

0

0

9

Інвестиційна нерухомість

12

0

0

10

Дебіторська заборгованість щодо поточного
податку на прибуток

1557

2430

11

Відстрочений податковий актив

175748

186854

12

Гудвіл

13

0

0

13

Основні засоби та нематеріальні активи

14

608580

498218

14

Інші фінансові активи

15

83784

39484

15

Інші активи

16

64075

25782

16

Довгострокові активи, призначені для
продажу, та активи групи вибуття

17

3807

0

17

Усього активів

5813222

5630429

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
18

Кошти банків

18

1210896

1604907

19

Кошти клієнтів

19

3169105

2834422

20

Боргові цінні папери, емітовані банком

20

1

1

21

Інші залучені кошти

21

0

0

22

Зобов’язання щодо поточного податку на
прибуток

0

0

23

Відстрочені податкові зобов’язання

0

0

24

Резерви за зобов’язаннями

22

2145

1127

25

Інші фінансові зобов'язання

23

167517

154881

26

Інші зобов'язання

24

71851

52765

27

Субординований борг

25

123718

116721

28

Зобов’язання, що пов’язані з довгостроковими
активами, призначеними для продажу (чи

17

0

0
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Звіт про фінансові результати за 2011 рік
Рядок

Назва статті

Примітки

Звітний рік

Попередній рік

1

2

3

4

5

434948

234234

1

Чистий процентний дохід/(Чисті процентні
витрати)

1.1

Процентні доходи

28

705298

687050

1.2

Процентні витрати

28

-270350

-452816

2

Комісійні доходи

29

258607

251138

3

Комісійні витрати

29

-16980

-15251

4

Результат від торгових операцій з цінними
паперами в торговому портфелі банку

0

0

5

Результат від операцій з хеджування

0

0

6

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

0

0

7

Результат від торгівлі іноземною валютою

52504

40376

8

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

7, 8

-2433

-96

9

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

18, 19

-189

2273

10

Результат від переоцінки об’єктів
інвестиційної нерухомості

0

0

11

Результат від переоцінки іноземної валюти

56

-1747

12

Резерв під заборгованість за кредитами

7, 8

-119167

-173108

13

Знецінення цінних паперів у портфелі банку на
продаж

9

0

0

14

Результат від продажу цінних паперів у
портфелі банку на продаж

9

198

-75

15

Знецінення цінних паперів у портфелі банку до
погашення

10

0

0

16

Резерви за зобов’язаннями

22, 38

-2192

1966

17

Інші операційні доходи

30

14327

13891

18

Доходи/(витрати) від дострокового погашення
заборгованості

18, 19

0

0

19

Адміністративні та інші операційні витрати

31

-732035

-611529

20

Дохід від участі в капіталі

11

0

0

21

Прибуток/(збиток) до оподаткування

-112356

-257928

22

Витрати на податок на прибуток

-11627

-15225

23

Прибуток/(збиток) після оподаткування

-123983

-273153

40

32
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Звіт про рух грошових коштів за 2011 рік
(прямий метод)
Рядок

Назва статті

Примітки

Звітний рік

Попередній рік

1

2

3

4

5

Грошові кошти від операційної діяльності:
1

Процентні доходи, що отримані

0

0

2

Процентні витрати, що сплачені

0

0

3

Комісійні доходи, що отримані

0

0

4

Комісійні витрати, що сплачені

0

0

5

Доходи, що отримані за операціями з
торговими цінними паперами

0

0

6

Доходи, що отримані за операціями з
фінансовими похідними інструментами

0

0

7

Доходи, що отримані за операціями з
іноземною валютою

0

0

8

Інші отримані операційні доходи

0

0

9

Витрати на утримання персоналу

0

0

10

Сплачені адміністративні та інші операційні
витрати

0

0

11

Сплачений податок на прибуток

0

0

12

Чистий грошовий прибуток/(збиток) до зміни
операційних активів та зобов’язань

0

0

Зміни в операційних активах та зобов'язаннях:
13

Чистий (приріст)/зниження за торговими
цінними паперами

0

0

14

Чистий (приріст)/зниження за іншими
фінансовими активами, що обліковуються за
справедливою вартістю з визнанням
результату переоцінки у фінансових
результатах

0

0

15

Чистий (приріст)/зниження за коштами в
інших банках

0

0

16

Чистий (приріст)/зниження за кредитами та
заборгованістю клієнтам

0

0

17

Чистий (приріст)/зниження за іншими
фінансовими активами

0

0

18

Чистий (приріст)/зниження за іншими
активами

0

0

19

Чистий (приріст)/зниження за коштами інших
банків

0

0

20

Чистий (приріст)/зниження за коштами
клієнтів

0

0

21

Чистий (приріст)/зниження за борговими
цінними паперами, що емітовані банком

0

0

22

Чистий (приріст)/зниження за іншими
фінансовими зобов’язаннями

0

0
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23

Чистий (приріст)/зниження за резервами під
зобов’язання

0

0

24

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

0

0

Грошові кошти від інвестиційної діяльності:
25

Придбання цінних паперів у портфелі банку на
продаж

9, 17

0

0

26

Дохід від реалізації цінних паперів у портфелі
банку на продаж

9, 17

0

0

27

Придбання цінних паперів у портфелі банку до
погашення

10

0

0

28

Дохід від погашення цінних паперів у
портфелі банку до погашення

10

0

0

29

Придбання основних засобів

14

0

0

30

Дохід від реалізації основних засобів

14, 17

0

0

31

Дивіденди отримані

0

0

32

Придбання дочірніх компаній за мінусом
отриманих грошових коштів

44

0

0

33

Дохід від реалізації дочірньої компанії за
мінусом виплачених грошових коштів

17

0

0

34

Придбання асоційованих компаній

11

0

0

35

Дохід від реалізації асоційованих компаній

11, 17

0

0

36

Придбання інвестиційної нерухомості

12

0

0

37

Дохід від реалізації інвестиційної нерухомості

12, 17

0

0

38

Придбання нематеріальних активів

14

0

0

39

Дохід від вибуття нематеріальних активів

14, 17

0

0

40

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

0

0

Грошові кошти від фінансової діяльності:
41

Отримані інші залучені кошти

21

0

0

42

Повернення інших залучених коштів

21

0

0

43

Отримання субординованого боргу

25

0

0

44

Погашення субординованого боргу

25

0

0

45

Емісія простих акцій

26

0

0

46

Емісія привілейованих акцій

26

0

0

47

Інші внески акціонерів, окрім емісії акцій

26, 27

0

0

48

Викуп власних акцій

26

0

0

49

Продаж власних акцій

26

0

0

50

Дивіденди виплачені

26

0

0

51

Інші виплати акціонерам, окрім дивідендів

26, 27

0

0
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Звіт про рух грошових коштів за 2011 рік
(непрямий метод)
Рядок

Назва статті

Примітки

Звітний рік

Попередній рік

1

2

3

4

5

-123983

-273153

Грошові кошти від операційної діяльності:
1

Чистий прибуток/(збиток) за рік

Коригування для приведення суми чистого прибутку/(збитку) до суми грошових надходжень
від операцій:
2

Амортизація

53920

46460

3

Чисте збільшення/(зменшення) резервів за
активами

131885

172966

4

Нараховані доходи

-24257

94125

5

Нараховані витрати

4598

-48804

6

Торговельний результат

0

0

7

Нарахований та відстрочений податок

11627

12606

8

Прибуток/(збиток) від продажу інвестицій

980

1530

9

Прибуток від інвестицій в асоційовані
компанії

0

0

10

Амортизація дисконту і премії фінансових
інструментів

-1809

-4121

11

Інший рух коштів, що не є грошовим

256100

49325

12

Чистий грошовий прибуток/(збиток) до зміни
операційних активів та зобов’язань

309061

50934

Зміни в операційних активах та зобов'язаннях:
13

Чистий (приріст)/зниження за торговими
цінними паперами

0

0

14

Чистий (приріст)/зниження за іншими
фінансовими активами, що відображаються за
справедливою вартістю з визнанням
переоцінки через прибутки/збитки

0

0

15

Чистий (приріст)/зниження за коштами в
інших банках

-137946

0

16

Чистий (приріст)/зниження за кредитами та
заборгованістю клієнтам

-551277

-12864

17

Чистий (приріст)/зниження за іншими
фінансовими активами

-46589

38723

18

Чистий (приріст)/зниження за іншими
активами

-27231

-4347

19

Чистий (приріст)/зниження за коштами інших
банків

-399911

8146

20

Чистий (приріст)/зниження за коштами
клієнтів

337887

-1477707

21

Чистий (приріст)/зниження за борговими
цінними паперами, що емітовані банком

42485

-12581
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22

Чистий (приріст)/зниження за іншими
фінансовими зобов’язаннями

23

Чистий (приріст)/зниження за резервами під
зобов’язання та відрахування та інші
зобов’язання

24

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

21801

-29564

-707

8638

-761488

-1481556

Грошові кошти від інвестиційної діяльності:
25

Придбання цінних паперів у портфелі банку на
продаж

9, 17

-681947

-127923

26

Дохід від реалізації цінних паперів у портфелі
банку на продаж

9, 17

718307

89300

27

Придбання цінних паперів у портфелі банку до
погашення

10

-400000

-9358799

28

Дохід від погашення цінних паперів у
портфелі банку до погашення

10

510000

9456000

29

Придбання основних засобів

14

-18930

-46144

30

Дохід від реалізації основних засобів

14, 17

0

0

31

Дивіденди отримані

0

0

32

Придбання дочірніх компаній за мінусом
отриманих грошових коштів

44

0

0

33

Дохід від реалізації дочірньої компанії за
мінусом виплачених грошових коштів

17

0

0

34

Придбання асоційованих компаній

11

0

0

35

Дохід від реалізації асоційованих компаній

11, 17

0

0

36

Придбання інвестиційної нерухомості

12

0

1359

37

Дохід від реалізації інвестиційної нерухомості

12, 17

0

0

38

Придбання нематеріальних активів

14

-131167

-38710

39

Дохід від вибуття нематеріальних активів

14, 17

0

0

40

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

-3737

-24917

Грошові кошти від фінансової діяльності:
41

Отримані інші залучені кошти

21

0

0

42

Повернення інших залучених коштів

21

0

0

43

Отримання субординованого боргу

25

0

0

44

Погашення субординованого боргу

25

0

0

45

Емісія звичайних акцій

26

31539

0

46

Емісія привілейованих акцій

26

294726

0

47

Інші внески акціонерів, окрім емісії акцій

26, 27

0

0

48

Викуп власних акцій

26

0

0

49

Продаж власних акцій

26

0

0

50

Дивіденди виплачені

26

0

0
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Звіт про власний капітал за 2011 рік
Належить акціонерам материнського банку
Рядо
к

Назва статті

1

2

резервні та
інші
Примітк
статутни
фонди
нерозподілени
и
й капітал
банку
й прибуток
(примітка
27)
3

Усього
Частка власног
о
усьог меншост
і
капітал
о
у

4

5

6

7

8

9

1562294

20761

-686891

18284
2

0

1079006

0

0

0

0

0

0

1

Залишок на 1
січня
попереднього
року

2

Вплив переходу
на нові та/або
переглянуті
стандарти і
тлумачення, що
забезпечують
контекст, у якому
слід читати
стандарти

3

Скоригований
залишок на 1
січня
попереднього
року

1562294

20761

-686891

18284
2

0

1079006

4

Цінні папери в
портфелі банку
на продаж:

0

0

0

0

0

0

4.1

Результат
переоцінки до їх
справедливої
вартості

9

0

0

0

0

0

0

4.2

Продаж або
втрати від
зменшення
корисності

9

0

0

0

0

0

0

0

0

614

-614

0

0

5

3

Основні засоби та
нематеріальні
активи:

5.1

Результат
переоцінки

14

0

0

0

0

0

0

5.2

Реалізований
результат
переоцінки

14

0

0

614

-614

0

0

6

Результат
переоцінки за
операціями
хеджування

0

70571

-70571

0

0

0

7

Накопичені
курсові різниці

0

-745880

745880

0

0

0

27

109

8

Відстрочені
податки

32

-655881

655881

0

0

0

0

9

Чистий
дохід/(збиток),
що визнаний
безпосередньо у
складі власного
капіталу

0

0.00000000
0

0

0

0

0

10

Прибуток/(збиток
) за рік

0

0

-273153

59752

0

-213401

11

Усього
доходів/(збитків),
що визнані за рік

906413

1333

-284121

24198
0

0

865605

12

Емісія акцій

0

0

0

0

0

0

13

Власні акції, що
викуплені в
акціонерів:

0

0

0

0

0

0

26

13.1

Викуплені

26

0

0

0

0

0

0

13.2

Продаж

26

0

0

0

0

0

0

13.3

Анулювання

26

0

0

0

0

0

0

14

Об'єднання
компаній

44

0

0

0

0

0

0

15

Дивіденди, за
якими прийнято
рішення щодо
виплати

35

0

0

0

0

0

0

16

Залишок на
кінець дня 31
грудня
попереднього
року (залишок на
1 січня звітного
року)

906413

1333

-284121

24198
0

0

865605

17

Скоригований
залишок на
початок звітного
року

0

0

0

0

0

0

17.1

Коригування:
Зміна облікової
політики

0

0

0

0

0

0

17.2

Виправлення
помилок

0

0

0

0

0

0

18

Цінні папери в
портфелі банку
на продаж:

0

0

0

0

0

0

18.1

Результат
переоцінки до їх
справедливої
вартості

9

0

0

0

0

0

0

18.2

Продаж або втрати
від зменшення

9

0

0

0

0

0

0

110

111

112

Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних
стандартів бухгалтерського обліку
Рiчна фiнансова звiтнiсть Банку за 2011 рiк, складена вiдповiдно до Мiжнародних
стандатрiв фiнансової звiтностi, буде надана до НКЦПФР в строки до 01.06.2012.
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