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Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 1 квартал 2018 року
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Акцiонерне товариство "ПРАВЕКС БАНК"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
14360920
4. Місцезнаходження
01021, мiсто Київ, Кловський узвiз, буд. 9/2
5. Міжміський код, телефон та факс
(044) 201-16-61, (044) 201-17-80
6. Електронна поштова адреса
bank@pravex.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації
1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі
даних Комісії

08.05.2018
(дата)

2. Квартальна
інформація розміщена
на сторінці

https://www.pravex.com.ua/o-banke/pronas/rozkrittya-informaciyi
(адреса сторінки)

в мережі
Інтернет

05.05.2018
(дата)

Зміст
1. Основні відомості про емітента:

X

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

X

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

Х

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

X

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

X

2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про зобов'язання емітента

X

2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів
продукції
3) інформація про собівартість реалізованої продукції
4) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на
вчинення значних правочинів
5) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення
значних правочинів
6) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення
правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
9. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
10. Інформація про конвертацію цінних паперів
11. Інформація про заміну управителя
12. Інформація про керуючого іпотекою
13. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів
14. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за
кожним консолідованим іпотечним боргом
15. Інформація про іпотечне покриття:
1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття
2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з
розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним
покриттям
3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття,
які відбулися протягом звітного періоду
4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття

X

або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
16. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює
обслуговування іпотечних активів
17. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями
(стандартами) бухгалтерського обліку
18. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними
стандартами фінансової звітності з висновком про огляд цієї звітності,
підготовленим аудитором (аудиторською фірмою)

X

19. Квартальна (проміжна) фінансова звітність поручителя
(страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних
паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
20. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій
підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом
передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
Квартальна iнформацiя емiтента АТ "ПРАВЕКС БАНК" (надалi Банк) складена вiдповiдно до Положення про розкриття iнформацiї
емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням Нацiональної
комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд "03" грудня 2013
року № 2826.

21. Примітки

1. Вiдомостi щодо участi емiтента у створеннi юридичних осiб –
Банк не приймав участi у створеннi будь-яких юридичних осiб.
2. Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря – посада
корпоративного секретаря в Банку вiдсутня.
3. Блок про облiгацiї емiтента не заповнено, оскiльки Банк не
випускав зазначенi цiннi папери.
4. Блок про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом, не заповнено,
оскiльки Банк не випускав зазначенi цiннi папери.
5. Блок про похiднi цiннi папери не заповнено, оскiльки Банк не
випускав зазначенi цiннi папери.
6. Блок про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв
продукцiї не заповнено, оскiльки емiтент здiйснює банкiвську
дiяльнiсть.
7. Блок про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не заповнено,
оскiльки емiтент здiйснює банкiвську дiяльнiсть.
8. Блок про прийняття рішення про попереднє надання згоди на
вчинення значних правочинів не заповнено, оскiльки протягом
звітного періоду Банком не приймалось зазначене рішення.
9. Блок про прийняття рішення про надання згоди на вчинення
правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість не заповнено,
оскiльки протягом звітного періоду Банком не приймалось зазначене
рішення.
10. Блок про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не
заповнено, оскiльки Банк не здiйснював випуск боргових цiнних
паперiв протягом звiтного перiоду.
11. Блок про конвертацію цінних паперів не заповнено у зв’язку з
тим, що не було зареєстровано даних дій .
12. Iнформацiя про заміну управителя – посада управителя в Банку
вiдсутня.
13. Iнформацiя про керуючого іпотекою – посада керуючого
іпотекою в Банку вiдсутня.

14. Блок про трансформацію (перетворення) іпотечних активів не
заповнено у зв’язку з тим, що Банк не здійснював випуск/операції з
іпотечними активами.
15. Блок про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за
кожним консолідованим іпотечним боргом не заповнено у зв’язку з
тим, що Банк не здійснював випуск іпотечних сертифікатів.
16. Блок про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття
не заповнено у зв'язку з тим, що Банк не здiйснював випуск
iпотечних активів.
17. Блок про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з
розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим
iпотечним покриттям не заповнено у зв'язку з тим, що Банк не
випускав iпотечних цiнних паперiв.
18. Блок про спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з
розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим
iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у
складi iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного перiоду,
не заповнено у зв'язку з тим, що Банк не випускав iпотечних цiнних
паперiв.
19. Блок про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття
або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного
покриття не заповнено у зв'язку з тим, що Банк не випускав
iпотечних цiнних паперiв.
20. Блок про заміну фінансової установи, яка здійснює
обслуговування іпотечних активів, не заповнено у зв'язку з тим, що
Банк не випускав iпотечних активів.
21. Проміжна скорочена фінансова звітність станом на 31 березня
2018 року АТ «ПРАВЕКС-БАНК» не підлягала аудиторському
огляду, тому АТ «ПРАВЕКС-БАНК» надає не аудовану фінансову
звітність.
22. Блок про квартальну (проміжну) фінансову звітність поручителя
(страховика/ гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових
цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) відсутній,
оскільки Банк не здійснював забезпечення випуску боргових цінних
паперів.
23. Блок про 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) не
складався, оскiльки Банк не випускав цiльовi облiгацiї, виконання
зобов'язань за якими забезпечене об'єктами житлового будiвництва.
24. У квартальнiй фiнансовiй звiтностi Банку не заповнено блок
«Проміжний скорочений звіт про рух грошових коштів за непрямим
методом за 1 квартал 2018 року», оскiльки Банк користується прямим
методом.
25. Рішенням єдиного Акціонера Банку № 1/2018 від 26 лютого 2018
прийнято рішення про зміну типу акціонерного товариства з
публічного на приватне, а також зміну найменування Публічного
акціонерного товариства комерційний банк «ПРАВЕКС-БАНК» на
Акціонерне товариство «ПРАВЕКС БАНК». Акціонерне товариство
«ПРАВЕКС БАНК» є правонаступником за всіма правами та
обов’язками Публічного акціонерного товариства комерційний банк
«ПРАВЕКС-БАНК».
26. Станом на 31 березня 2018 Банк встановив, що у нього відсутні

просрочені
зобов’язання
щодо
сплати
податків
(наявність/ відсутність податкового боргу) та зборів, несплачених
штрафних санкцій за порушення законодавства про фінансові
послуги, у тому числі на ринку цінних паперів.
27. Квартальний звіт керівництва.
Протягом звітного періоду Банк збільшив Статутний капітал.
Відповідно до Стратегії та Плану Прибутковості 2017 – 2019
ПАТКБ «ПРАВЕКС–БАНК»
(далі
–
Банк),
затвердженої
Спостережною Радою № 14_16.5 від 20.12.2016, розпочато проект
збільшення статутного капіталу Банку.
27 лиcтопада 2017 року єдиним акціонером Банку прийнято
рішення №3/2017 (надалі за текстом – «Рішення») про приватне
розміщення простих іменних акцій Банку та встановлений наступний
строк розміщення, а саме з «22» січня 2018 року по «1» лютого 2018
року (включно). Акції додаткової емісії пропонувалися для
приватного розміщення єдиному акціонеру Банку - Інтеза Санпаоло
С.п.А. Приватне розміщення акцій здійснювалося в один етап
укладення договорів з першими власниками.
В період приватного розміщення між ПАТКБ «ПРАВЕКСБАНК» та його єдиним акціонером Інтеза Санпаоло С.п.А. був
укладений 1 (один) Договір купівлі-продажу акцій на загальну суму
1 108 878 840, 00 гривень (один мільярд сто вісім мільйонів вісімсот
сімдесят вісім тисяч вісімсот сорок гривень).
Управління ризиками спрямоване на захист Банку вiд усiх видiв
ризикiв, характерних для дiяльностi банкiв, а також на найбiльш
ефективне розмiщення ресурсiв i точне планування потреб у них.
Банк постiйно вдосконалює методики управлiння ризиками, а саме:
кредитним
ризиком,
ринковим,
ліквідності,
операцiйним,
стратегiчним, юридичним ризиками, ризиком репутацiї та iншими
ризиками, на якi наражається Банк.
Основнi категорiї ризику, що властивi бiзнесу Банку – це
кредитний ризик, ризик лiквiдностi, ринковий ризик, ризик змiни
процентної ставки, валютний, операцiйний ризик, i ризик репутацiї.
Полiтика Банку в областi управлiння ризиками дозволяє виявляти та
аналiзувати перерахованi вище типи ризикiв, встановлювати
прийнятнi лiмiти i проводити вiдповiдний монiторинг на постiйнiй
основi, спираючись на передовi адмiнiстративнi та iнформацiйнi
системи.
Кредитний ризик – це наявний або потенційний ризик для
надходжень та капіталу, який виникає через неспроможність сторони,
що взяла на себе зобов'язання, виконати умови будь-якої фінансової
угоди із банком або в інший спосіб виконати взяті на себе
зобов'язання. Кредитний ризик є в усіх видах діяльності, де результат
залежить від діяльності контрагента, емітента або позичальника. Він
виникає кожного разу, коли банк надає кошти, бере зобов'язання про
їх надання, інвестує кошти або іншим чином ризикує ними
відповідно до умов реальних чи умовних угод незалежно від того, де
відображається операція – на балансі чи поза балансом.
Ризик ліквідності – це наявний або потенційний ризик для
надходжень та капіталу, який виникає через неспроможність банку
виконати свої зобов’язання у належні строки, не зазнавши при цьому
неприйнятних втрат.
Ризик зміни процентної ставки (процентний ризик банку) – це

ймовірність недоотримання прибутку, отримання збитків, втрати
економічної вартості Банку, пов’язана зі зміною процентних ставок
на ринку протягом певного періоду часу.
Валютний ризик – це наявний або потенційний ризик для
надходжень і капіталу, який виникає через несприятливі коливання
курсів іноземних валют та цін на банківські метали.
Операційний ризик визначається як ризик збитків, який виникає
в результаті невідповідності або невиконання процедур, невірних дій
персоналу або внутрішніх систем, або через зовнішні події.
Операційний ризик також включає в себе юридичний ризик, але не
включає стратегічний та репутаційний ризики.
Ризик репутації – це наявний або потенційний ризик для
надходжень та капіталу, який виникає через несприятливе
сприйняття іміджу фінансової установи клієнтами, контрагентами,
акціонерами (учасниками) або органами нагляду.
Ризик інформаційної безпеки – це потенційний ризик для
довгострокового існування банківської установи, що виникає через
недоліки корпоративного управління, системи внутрішнього
контролю або неадекватність інформаційних технологій і процесів
оброблення інформації з точки зору керованості, універсальності,
надійності, контрольованості і безперервності роботи.
Такі недоліки можуть призвести до фінансових збитків через
помилку, невчасне виконання робіт або шахрайство, або стати
причиною того, що інтереси банку постраждають в якийсь інший
спосіб, наприклад, дилери, кредитні працівники або інші працівники
банку перевищать свої повноваження або здійснюватимуть операції з
порушенням етичних норм або із занадто високим ризиком.
До ризику інформаційної безпеки входить як складова ризик
інформаційних систем і забезпечення діяльності, що пов’язаний з
використанням
у
діяльності
банку
технічних
засобів,
високотехнологічного обладнання та технологій. Цей вид ризику
породжується помилками в застосуванні комп’ютерних програм, у
математичних моделях, формулах і розрахунках. Виникає він і в разі
несвоєчасного або неадекватного інформування менеджерів, через
недоліки в інфраструктурних підсистемах, порушення в мережах або
засобах зв’язку. Фінансові втрати банку спричинюються як
помилками та збоями, так і додатковими витратами на їх усунення.
Стратегічний ризик – це наявний або потенційний ризик для
надходжень та капіталу в результаті помилок (недоліків) при
прийнятті рішень, які визначають стратегію діяльності та розвитку
банку. Це виражається в тому, що під час розробки стратегії можуть
бути не враховані або в недостатній мірі враховані загрози, котрі
можуть виникнути в процесі діяльності банку, неправильно чи
недостатньо обґрунтовано визначені перспективні напрями
діяльності, де банк може досягнути переваг перед конкурентами, або
через неправильні управлінські рішення, неналежну реалізацію
прийнятих рішень і неадекватне реагування на зміни в бізнессередовищі.
Юридичний ризик – це наявний або потенційний ризик для
надходжень та капіталу, який виникає через порушення або
недотримання банком вимог законів, нормативно-правових актів,
угод, прийнятої практики або етичних норм, а також через
можливість двозначного тлумачення встановлених законів або

правил.
Банк може наражатися на юридичний ризик через те, що має
відносини з великою кількістю зацікавлених сторін, наприклад,
клієнтами, контрагентами, посередниками тощо, органами нагляду,
податковими та іншими уповноваженими органами.
Юридичний ризик може призвести до сплати штрафних санкцій
та
адміністративних
стягнень,
необхідності
грошового
відшкодування збитків, погіршення репутації та позицій банку на
ринку, зменшення можливостей для розвитку і правового
забезпечення
виконання
угод,
інших
видів
юридичної
відповідальності.
Банк здiйснює управлiння ризиками, спираючись на принципи
безперервностi, передбачливостi i хеджування. Методи i системи
управлiння ризиками, що використовуються Банком, постiйно
модифiкуються, вiдображаючи змiни умов ринку та продуктiв. У
вiдповiдностi до вимог ст.44 Закону України «Про банки i банкiвську
дiяльнiсть» у Банку передбачена система управлiння ризиками, яка
складається з постiйно дiючих комiтетiв: Кредитного Комiтету,
Комітету з управління кредитним ризиком, Комітету з управління
проблемними активами та Комiтету з управлiння активами та
пасивами.
До окремих структурних пiдроздiлiв, що забезпечують ризикменеджмент Банку, вiдносяться: Департамент управлiння ризиками,
Департамент андерайтингу кредитiв, Департамент роботи з
непродуктивними кредитами, Департамент оцiнки застави та
адмiнiстрування кредитiв, Відділ управління активами, Відділ
юридичної підтримки андерайтингу, фінансової реструктуризації та
стягнення кредитів, що поєднуються у Головне управлiнням ризикменеджменту Банку.
Наглядова Рада Банку визначає загальну стратегiю управлiння
ризиками, затверджує та здiйснює перегляд Концепцiї (Полiтики)
управлiння ризиками, встановлює загальний рiвень толерантностi до
ризикiв. Правлiння Банку несе вiдповiдальнiсть за всi ризики,
прийнятi Банком, та делегує частину своїх функцiй постiйно дiючим
профiльним Комiтетам. Управлiння Банком, в тому числi i
управлiння ризиками, виконується Правлiнням Банку на принципах,
затверджених Наглядовою Радою в рамках загальної стратегiї і
Полiтики управлiння ризиками. Монiторинг i контроль здiйснюються
Правлінням Банку та постійно діючими комітетами пiд керівництвом
Наглядової Ради, як найвищого спостережного органу Банку.
Пiдроздiли ризик-менеджменту є незалежними вiд керiвникiв
бiзнесових напрямів, що пiдтверджується пiдпорядкуванням
керiвника Головного управлiння ризик-менеджменту Банку Головi
Правлiння Банку.
Кредитний комітет є найвищим постійним комітетом прийняття
рішень Банку щодо продуктивних контрагентів, чиї основні
повноваження полягають у прийнятті кредитних рішень відповідно
до виданих стратегічних кредитних керівних принципів та кредитної
політики, діючи в межах кредитних повноважень Банку та відповідно
до законів та регуляторних положень Групи. При голосуванні на
Кредитному Комітеті керівник головного управління ризикменеджменту має право «вето». Членами Кредитного Комiтету з
правом голосу є: Голова Правління; начальник відділу спеціальної

координації; керівник головного управління ризик-менеджменту;
директор департаменту андерайтингу кредитів; керівник головного
управління бізнесу (якщо позиція вакантна або керівник головного
управління бізнесу відсутній, директор департаменту роздрібного
бізнесу або директор департаменту роботи з корпоративними
клієнтами та з малими та середніми підприємствами є членами з
правом голосу – альтернативно, залежно від питання порядку
денного, що знаходиться в межах їх компетенції). Постiйно
запрошенi особи – члени без права голосу є: начальник відділу
юридичної підтримки андерайтингу, фінансової реструктуризації та
стягнення кредитів; представник департаменту акціонерної участі
Кепітал Лайт Банк ІСП.
Комітет з управління кредитним ризиком є постійним органом
прийняття рішень та дорадчим комітетом, завданням якого є
забезпечення кваліфікованого та координованого управління
кредитним ризиком в межах здійснення кредитних повноважень
Банку та у відповідності до законів, що застосовуються,
регуляторних положень Групи та стратегічних рішень Материнської
компанії. Головною функцією Комітету є визначення та оновлення
стратегічних керівних принципів щодо кредитного ризику та
політики управління кредитами, що базуються на постійному
моніторингу кредитного портфеля.
Комітет з управління проблемними активами є найвищим
постійним комітетом з прийняття рішень Банку щодо ризикованих та
непродуктивних контрагентів, чия основна відповідальність полягає
в здійсненні необхідних заходів з метою попередження та зменшення
ризику кредитних збитків, пов'язаних з ризикованими активами та
активами, якість яких погіршилась, діючи в межах кредитних
повноважень Банку та у відповідності до діючого законодавства та
регуляторних положень Групи.
Головним завданням Комiтету з управлiння активами i
пасивами (далi – КУАП) є захист власного капіталу Банку та його
розміщення, узгодження активів та пасивів Банку з урахуванням
цінової структури та профілю погашення, відповідно до
законодавства або відповідних внутрішніх положень, а також
інструкцій Материнської компанії. КУАП складається з не менш нiж
п’яти членiв з правом голосу, секретаря без права голосу та постiйно
запрошених осiб. Членами КУАП з правом голосу є: керівник
головного фінансового управління; начальник відділу спеціальної
координації; Голова Правлiння або виконуючий обов’язки Голови
Правлiння; керiвник головного управлiння ризик-менеджменту;
директор департаменту роздрібного бізнесу, заступник Голови
Правління;
директор департаменту роботи з корпоративними
клієнтами та з малими та середніми підприємствами; директор
департаменту казначейства та фондових ринків. Постійно запрошені
особи – члени без права голосу: директор департаменту управлiння
ризиками, директор департаменту планування i контролю,
Управління з питань ризиків ІСП – Департамент іноземних та
регіональних банків Групи та країни, Служба з питань мiжнародного
казначейства Iнтеза Санпаоло, Департамент управління акціями
Capital Light Bank Інтеза Санпаоло.
Для даного етапу розвитку Банку найсуттєвiшими серед
фiнансових ризикiв визначено кредитний ризик, ризик лiквiдностi,

валютний ризик та ризик змiни вiдсоткової ставки, серед
нефiнансових – операцiйний, стратегiчний та ризик репутацiї. З того
часу як Банк став членом мiжнародної Банкiвської Групи Iнтеза
Санпаоло С.п.А., та згiдно iз загальною полiтикою групи щодо
ризику та найкращою мiжнародною практикою, Банк почав
впроваджувати новi процедури для iдентифiкацiї та оцiнки ризику
вiдповiдно до нової органiзацiйної структури. Стратегiя управлiння
ризиками (ризик-менеджменту) базується на принципi дотримання
беззбиткової дiяльностi i направлена на забезпечення оптимального
вiдношення мiж прибутковiстю бiзнес-напрямкiв дiяльностi Банку та
рiвнем прийнятих Банком ризикiв. Стратегiя ризик-менеджменту має
на метi забезпечити досягнення наступних цiлей: – забезпечення
виконання бiзнес-цiлей, що дозволяють пiдвищити вартiсть Банку за
рахунок оптимiзацiї ризикiв; – встановлення ефективної системи
пiдтримки прийняття управлiнських рiшень з урахуванням ризикiв,
на якi наражається Банк; – оптимiзацiя очiкуваних доходiв та витрат
та зниження рiвня неочiкуваних збиткiв; – забезпечення
життєдiяльностi Банка в кризових ситуацiях.
Стратегiя ризик-менеджменту передбачає використання всього
спектру iнструментiв зниження ризику та використання кожного
конкретного iнструменту в залежностi вiд виду ризику. Основною
задачею Головного управлiння ризик-менеджменту є забезпечення
повного розмежування дiяльностi пiдроздiлiв, що реалiзують
банкiвськi продукти, та ризик-менеджменту. Головне управлiння
самостiйно аналiзує та приймає рiшення у межах своєї компетенцiї
або пропонує вiдповiдному органу з прийняття рiшень, якщо рiвень
його повноважень перевищено. Банк наражається на ризик по
кожному напрямку своєї дiяльностi. Для мiнiмiзацiї ризику Банк
запровадив систему оцiнки та контролю ризику, яка функцiонує
згiдно з внутрiшнiми положеннями Банку, а також вимогами та
рекомендацiями НБУ, Групи Iнтеза Санпаоло С.п.А., внутрiшнiми
аудиторами, Базельським комiтетом з банкiвського нагляду та
досвiдом провiдних фiнансових установ.
28. Єдиним Акціонером Банку прийнято рішення № 1/2018 від
«26» лютого 2018 р. про затвердження змін до Статуту Банку шляхом
викладення його у новій редакції. Дата державної реєстрацiї
вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в
Єдиному державному реєстрі, – 28.03.2018 р.
Кількість голосуючих акцій та розмір статутного капіталу до
його збільшення: статутний капітал – 968 370 561,86 грн.; загальна
кількість голосуючих акцій – 1 669 604 417 шт.; кількість голосуючих
простих акцій – 1 668 104 417 шт.
Відповідно до нової редакції Статуту Банку, в результаті
збільшення, новий розмір статутного капіталу Банку становить – 979
089 723,98 грн.; загальна кількість голосуючих акцій – 1 688 085 731
шт.; кількість голосуючих простих акцій – 1 686 585 731 шт.

III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
Акцiонерне товариство "ПРАВЕКС БАНК"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А01 № 646912
3. Дата проведення державної реєстрації
27.10.2004
4. Територія (область)*
м. Київ
5. Статутний капітал (грн)
979 089 723,98 гривень (дев’ятсот сімдесят дев’ять мільйонів вісімдесят дев’ять тисяч
сімсот двадцять три гривні 98 копійок)
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
956
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
64.19 інші види грошового посередництва
10. Органи управління підприємства
Загальні збори акціонерів
Наглядова Рада
Правління
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у національній валюті
Нацiональний банк України
2) МФО банку
300001
3) поточний рахунок
32006102801026
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у іноземній валюті
Intesa Sanpaolo S.p.A., Iталiя
5) МФО банку
6) поточний рахунок
100100004826

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

Вид діяльності

Номер
ліцензії
(дозволу)

Дата видачі

Державний орган,
що видав

Дата закінчення
дії ліцензії
(дозволу)

1

2

3

4

5

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

7

10.10.2011

Нацiональний банк
України

Необмежена

Нацiональний банк
України

Необмежена

Нацiональна комiсiя
з цiнних паперiв та
фондового ринку

Необмежена

Нацiональна комiсiя
з цiнних паперiв та
фондового ринку

Необмежена

Опис

Право на здiйснення валютних
операцiй згiдно з Генеральною
лiцензiєю на здiйснення
валютних операцiй № 7 вiд 10
жовтня 2011 року та додатком
до Генеральної лiцензiї на
здiйснення валютних операцiй
вiд 10.10.2011 № 7
Опис
Професiйна дiяльнiсть на
фондовому ринку - дiяльнiсть
з торгiвлi цiнними паперами
(дилерська дiяльнiсть)
Опис

Професiйна дiяльнiсть на
фондовому ринку –
депозитарна дiяльностi.
Депозитарна діяльність
депозитарної установи
Опис

Строк дiї лiцензiї - безстроково.

7

10.10.2011

Строк дiї лiцензiї – безстроково.

лист № 595

10.08.2017

Строк дiї лiцензiї – безстроково.

серiя АЕ №
286534

08.10.2013

Строк дiї лiцензiї – безстроково.

* Заповнюється відповідно до Довідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України" Системи
довідників та класифікаторів.

** Інформація щодо кожної ліцензії (дозволу) вводиться тільки в один рядок таблиці.

ІV. Інформація про посадових осіб емітента

1. Посада*
Голова Спостережної Ради АТ "ПРАВЕКС БАНК" (незалежний член).
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Салваі Еціо (Mr. SALVAI Ezio).
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
4. Рік народження**
1952.
5. Освіта**
Повна вища.
6. Стаж роботи (років)**
45 років.
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Начальник спецiальної координацiйної служби АТ "ПРАВЕКС БАНК"
8. Опис
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Повноваження та
обов’язки Голови Спостережної Ради визначені Статутом АТ "ПРАВЕКС БАНК" та
Положенням про Спостережну Раду АТ "ПРАВЕКС БАНК" , іншими внутрішніми
нормативними документами Банку та відповідним Договором\ Контрактом з Головою
Спостережної Ради.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди
посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1. Посада*
Член Спостережної Ради, Заступник Голови Спостережної Ради АТ "ПРАВЕКС БАНК"
(незалежний член).
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Лаура Феббраро (Mrs. FEBBRARO Laura)
3. Ідентифікаційний код юридичної особи.
4. Рік народження**
1951.
5. Освіта**
Повна вища.
6. Стаж роботи (років)**
41 рік.
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
член Ради Директорів компанії Assogestioni, м. Мілан.
8. Опис
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Повноваження та
обов’язки Члена Спостережної Ради визначені Статутом АТ "ПРАВЕКС БАНК",
Положенням про Спостережну Раду Банку, іншими внутрішніми нормативними
документами Банку та відповідним Договором\ Контрактом з Членом Спостережної Ради.

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

1. Посада*
Член Спостережної Ради АТ "ПРАВЕКС БАНК" (незалежний член)
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Фабріціо Маллен
3. Ідентифікаційний код юридичної особи.
4. Рік народження**
1956.
5. Освіта**
Вища.
6. Стаж роботи (років)**
42 роки.
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**.
8. Опис
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Повноваження та
обов’язки Члена Спостережної Ради визначені Статутом АТ "ПРАВЕКС БАНК",
Положенням про Спостережну Раду Банку, іншими внутрішніми нормативними
документами Банку, та відповідним Договором\Контрактом з Членом Спостережної Ради.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди
посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1. Посада*
Член Спостережної Ради АТ "ПРАВЕКС БАНК" (представник акціонера Інтеза Санпаоло
С.п.А.)
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Лука Бокка (Mr. BOCCA Luca)
3. Ідентифікаційний код юридичної особи.
4. Рік народження**
1977
5. Освіта**
Вища.
6. Стаж роботи (років)**
17 років.
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Керiвник сектору монiторингу кредитних ризикiв – Пiдроздiл мiжнародних фiлiалiв
банкiв.
8. Опис.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Повноваження та обов’язки Члена Спостережної Ради визначені Статутом Банку,
Положенням про Спостережну Раду Банку, іншими внутрішніми нормативними

документами Банку, та відповідним Договором\ Контрактом з Членом
Ради.

Спостережної

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

1. Посада*
Член Спостережної Ради АТ "ПРАВЕКС БАНК" (представник акціонера Інтеза Санпаоло
С.п.А.).
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Флавіо Джанетті (Mr. GIANETTI Flavio)
3. Ідентифікаційний код юридичної особи.
4. Рік народження**
1966
5. Освіта**.
Вища.
6. Стаж роботи (років)**
25 років
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**.
8. Опис.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Повноваження та обов’язки Члена Спостережної Ради визначені Статутом Банку,
Положенням про Спостережну Раду Банку, іншими внутрішніми нормативними
документами Банку, та відповідним Договором\Контрактом з Членом Спостережної ради.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди
посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1. Посада*
Член Спостережної Ради АТ "ПРАВЕКС БАНК" (незалежний член).
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Гвідо Оттоленгі.
3. Ідентифікаційний код юридичної особи.
4. Рік народження**
1966.
5. Освіта**
Вища.
6. Стаж роботи (років)**
27 років.
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**.
8. Опис.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Повноваження та обов’язки Члена Спостережної Ради визначені Статутом Банку,
Положенням про Спостережну Раду Банку, іншими внутрішніми нормативними
документами Банку, та відповідним Договором\Контрактом з Членом Спостережної Ради.

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

1. Посада*
Голова Ревізійної комісії АТ "ПРАВЕКС БАНК".
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Франческо Чікареллі
3. Ідентифікаційний код юридичної особи.
4. Рік народження**
1969.
5. Освіта**
Вища.
6. Стаж роботи (років)**
21 рік
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
8. Опис.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Повноваження та обов’язки Голови Ревізійної Комісії визначені Статутом Банку,
Положенням про Ревізійну комісію Банку, іншими внутрішніми нормативними
документами Банку, та відповідним Договором\Контрактом з Головою Ревізійної Комісії.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди
посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1. Посада*.
Член Ревізійної комісії АТ "ПРАВЕКС БАНК".
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Антоніо Фурезі.
3. Ідентифікаційний код юридичної особи.
4. Рік народження**
1957
5. Освіта**
Вища.
6. Стаж роботи (років)**
35 рік.
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
8. Опис.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Повноваження та обов’язки Члена Ревізійної Комісії визначені Статутом Банку,
Положенням про Ревізійну комісію Банку, іншими внутрішніми нормативними
документами Банку, та відповідним Договором\Контрактом з Членом Ревізійної Комісії.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди
посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1. Посада*
Член Ревізійної комісії АТ "ПРАВЕКС БАНК" .
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Даміано Аккаттолі.
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
4. Рік народження**
1967
5. Освіта**
Вища.
6. Стаж роботи (років)**
31 рік
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
8. Опис
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Повноваження та обов’язки Члена Ревізійної Комісії визначені Статутом Банку,
Положенням про Ревізійну комісію Банку, іншими внутрішніми нормативними
документами Банку, та відповідним Договором\Контрактом з Членом Ревізійної Комісії.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди
посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1. Посада*
член Ревізійної комісії АТ "ПРАВЕКС БАНК".
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи.
Альберто Валлоккіа
3. Ідентифікаційний код юридичної особи.
4. Рік народження**
1960
5. Освіта**
Вища.
6. Стаж роботи (років)**
35 років.
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Керiвник з корпоративних справ деяких зарубiжних компанiй i банкiв, що належать до
Intesa Sanpaolo Group, Департаментi корпоративних справ та володiння акцiями INTESA
SANPAOLO S.p.А.
8. Опис
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Повноваження та обов’язки Члена Ревізійної Комісії визначені Статутом Банку,
Положенням про Ревізійну комісію Банку, іншими внутрішніми нормативними
документами Банку, та відповідним Договором\Контрактом з Членом Ревізійної Комісії.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди
посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1. Посада*

Член Ревізійної комісії ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК».
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Франческо Лука Д’Агостіно (Mr. D’AGOSTINO Francesco Luca).
3. Ідентифікаційний код юридичної особи.
4. Рік народження**
1977
5. Освіта**
Вища.
6. Стаж роботи (років)**
17 років.
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Керiвник офiсу бiзнес-активiв в Кепiтал Лайт Бенк, Iнтеза Санпаоло С.п.А.
8. Опис
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Повноваження та обов’язки Члена Ревізійної Комісії визначені Статутом Банку,
Положенням про Ревізійну комісію Банку, іншими внутрішніми нормативними
документами Банку, та відповідним Договором\Контрактом з Членом Ревізійної Комісії.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди
посадової
особи
на
розкриття
паспортних
даних
про
це
зазначається
у
описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1. Посада*
Голова Правління АТ "ПРАВЕКС БАНК".
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кириченко Тарас Олексійович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
4. Рік народження**
1975
5. Освіта**
Вища.
6. Стаж роботи (років)**
25 років.
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Директор головного управлiння бiзнесу, заступник Голови Правлiння АТ "ПРАВЕКС
БАНК".
8. Опис
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Повноваження та обов’язки Голови Правління визначені Статутом Банку, Положенням
про Правління Банку, іншими внутрішніми нормативними документами Банку,
Посадовою Інструкцією та відповідним Договором\Контрактом з Головою Правління.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди
посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1. Посада*
директор департаменту роздрібного бізнесу головного управління бізнесу, заступник
Голови Правління АТ "ПРАВЕКС БАНК" член Правління.
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Бабаєв Семен Завлуєвич
3. Ідентифікаційний код юридичної особи.
4. Рік народження**
1981
5. Освіта**
Вища.
6. Стаж роботи (років)**
15 років.
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Директор департамента роздрiбного бiзнесу головного управлiння бiзнесу АТ "ПРАВЕКС
БАНК".
8. Опис
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Повноваження та обовязки директора департаменту роздрібного бізнесу головного
управління бізнесу, заступника Голови Правління ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК», члена
Правління визначені Статутом Банку, Положенням про Правління Банку, іншими
внутрішніми нормативними документами Банку, Посадовою Інструкцією та відповідним
Договором\Контрактом з Членом Правління.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди
посадової
особи
на
розкриття
паспортних
даних
про
це
зазначається
у
описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1. Посада*
начальник відділу спеціальної координації, член Правління АТ "ПРАВЕКС БАНК"
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Джанфранко Піццутто (Gianfranco Pizzutto).
3. Ідентифікаційний код юридичної особи.
4. Рік народження**
1957
5. Освіта**
Вища.
6. Стаж роботи (років)**
39 років.
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Начальник регіонального відділу управління кредитами, Інтеза Санпаоло С.п.А. (м. Мілан,
Італія)
8. Опис
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Повноваження та обов’язки начальника відділу спеціальної координації, члена Правління
визначені Статутом Банку, Положенням про Правління Банку, іншими внутрішніми
нормативними документами Банку, Посадовою Інструкцією та відповідним
Договором\Контрактом з Членом Правління.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди
посадової
особи
на
розкриття
паспортних
даних
про
це
зазначається
у
описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1. Посада*

керівник головного управління ризик-менеджменту, член Правління АТ "ПРАВЕКС
БАНК".
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Марко Кожель (Marko Koželj)
3. Ідентифікаційний код юридичної особи.
4. Рік народження**
1982.
5. Освіта**
Вища.
6. Стаж роботи (років)**
13 років.
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Начальник регіонального відділу управління кредитами, Інтеза Санпаоло С.п.А. (м. Мілан,
Італія).
8. Опис
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Повноваження та обов’язки керівника головного управління ризик-менеджменту, члена
Правління визначені Статутом Банку, Положенням про Правління Банку, іншими
внутрішніми нормативними документами Банку, Посадовою Інструкцією та відповідним
Договором\Контрактом з Членом Правління.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди
посадової
особи
на
розкриття
паспортних
даних
про
це
зазначається
у
описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1. Посада*
керівник головного фінансового управління, член Правління АТ "ПРАВЕКС БАНК".
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Джузеппе Даріо Капріолі (Giuseppe Dario Caprioli)
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
4. Рік народження**
1966
5. Освіта**
Вища.
6. Стаж роботи (років)**
25 років.
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
8. Опис
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Повноваження та обов’язки керівника головного фінансового управління, члена
Правління визначені Статутом Банку, Положенням про Правління Банку, іншими
внутрішніми нормативними документами Банку, Посадовою Інструкцією та відповідним
Договором\Контрактом з Членом Правління.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди
посадової
особи
на
розкриття
паспортних
даних
про
це
зазначається
у
описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1. Посада*

директор департаменту із запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних
злочинним шляхом, і внутрішньої безпеки; член Правління АТ "ПРАВЕКС БАНК".
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Ткаліч Ігор Олександрович.
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
4. Рік народження**
1962
5. Освіта**
Вища.
6. Стаж роботи (років)**
38 років.
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Начальник управлiння фiнансового монiторингу ВАТ «Ощадбанк».
8. Опис
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Повноваження та обов’язки директора департаменту із запобігання легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і внутрішньої безпеки; члена
Правління визначені Статутом Банку, Положенням про Правління Банку, іншими
внутрішніми нормативними документами Банку, Посадовою Інструкцією та відповідним
Договором\Контрактом з Членом Правління.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди
посадової
особи
на
розкриття
паспортних
даних
про
це
зазначається
у
описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1. Посада*
Головний бухгалтер-директор департаменту бухгалтерського обліку головного
фінансового управління АТ "ПРАВЕКС БАНК".
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кібець Ольга Юліївна.
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
4. Рік народження**
1950
5. Освіта**
Вища.
6. Стаж роботи (років)**
50 років.
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Головний бухгалтер – директор департаменту бухгалтерського облiку та глобального
погодження головного фiнансового управлiння АТ "ПРАВЕКС БАНК".
8. Опис
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Повноваження
та
обов’язки
Головного
бухгалтера-директора
департаменту
бухгалтерського обліку головного фінансового управління визначені Статутом Банку,
іншими внутрішніми нормативними документами Банку, Посадовою Інструкцією та
відповідним Договором\Контрактом з Головним Бухгалтером.
* 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.

V. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
1. Найменування
Товариство з обмеженою відповідальністю «ВІЗАВІ СОЛЮШН» (ТОВ «ВІЗАВІ
СОЛЮШН»)
2. Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Код за ЄДРПОУ
41139256
4. Місцезнаходження
03062, м.Київ, Проспект Перемоги, будинок 67, корпус Д, офіс 201
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
не вимагається
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа
7. Міжміський код та телефон/факс
0935515838
8. Вид діяльності
Код КВЕД 17.23 Виробництво паперових канцелярських виробів;
Код КВЕД 18.12 Друкування іншої продукції;
Код КВЕД 82.30 Організування конгресів і торговельних виставок;
Код КВЕД 58.19 Інші види видавничої діяльності;
Код КВЕД 62.01 Комп'ютерне програмування (основний);
Код КВЕД 62.02 Консультування з питань інформатизації;
Код КВЕД 62.09 Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних
систем;
Код КВЕД 63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з
ними діяльність;
Код КВЕД 63.99 Надання інших інформаційних послуг, н. в. і. у.;
Код КВЕД 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування;
Код КВЕД 73.11 Рекламні агентства;
Код КВЕД 73.12 Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації;
Код КВЕД 74.10 Спеціалізована діяльність із дизайну
Код КВЕД 62.01 Комп'ютерне програмування
9. Опис
Веб розробка, технічна підтримка сайту та хостинг
1. Найменування
Публічне акціонерне товариство «Національний Депозитарій України» (ПАТ
«НДУ»)
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
30370711
4. Місцезнаходження
м. Київ, 04071, вул. Нижній Вал, 17/8
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
свідоцтво про державну реєстрацію – Серія А01, №795373

Національний депозитарій України створений відповідно до Закону України «Про
Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в
Україні» для забезпечення функціонування єдиної системи депозитарного обліку.
Ліцензія Адміністрації державної служби спеціального звязку та захисту інформації
України серія АЕ № 271467, дата прийняття рішення та номер рішення про видачу
ліцензії – 06.08.2012 № 428 – надання послуг у галузі технічного захисту інформації
(згідно з переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України) у частині оцінювання
захищеної інформації
Ліцензія Адміністрації державної служби спеціального звязку та захисту інформації
України серія АЕ № 271447, дата прийняття рішення та номер рішення про видачу
ліцензії – 25.02.2015 № 90 – надання послуг у галузі криптографічного захисту інформації
(крім послуг електронно цифрового підпису), торгівля крипросистемами і засобами
криптографічного захисту інформації (згідно з переліком, що визначається Кабінетом
Міністрів України)
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа
7. Міжміський код та телефон/факс
(044) 591-04-04
8. Вид діяльності
Код КВЕД 18.20 Тиражування звуко-, відеозаписів і програмного забезпечення;
Код КВЕД 62.01 Комп'ютерне програмування;
Код КВЕД 62.02 Консультування з питань інформатизації;
Код КВЕД 62.09 Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних
систем;
Код КВЕД 63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з
ними діяльність (основний);
Код КВЕД 73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки
Код КВЕД 63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з
ними діяльність
9. Опис
Вид дiяльностi: здiйснює депозитарний облiк всiх емiсiйних цiнних паперiв, крiм тих,
облiк яких веде Нацiональний банк України вiдповiдно до компетенцiї, визначеної
Законом України «Про депозитарну систему України". Нацiональний депозитарiй України
має свiдоцтво про включення до державного реєстру фiнансових установ, якi надають
фiнансовi послуги на ринку цiнних паперiв № 1340 вiд 08.05.2008.
1. Найменування
Товариство з обмеженою відповідальністю «Лекснавігатор»
2. Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Код за ЄДРПОУ
32957269
4. Місцезнаходження
01033, м. Київ. вул. Володимирська, 97/37
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи, № запису: 1 068 108 0001 004311

6. Дата видачі ліцензії або іншого документа
28.05.2004
7. Міжміський код та телефон/факс
+380 (44) 587-5010, +380 (44) 289-5001, (050)357-35-68
8. Вид діяльності
Юридичні послуги
9. Опис
супроводження кримінальної справи
1. Найменування
Адвокатське об’єднання «Кунденко, Попович і партнери»
2. Організаційно-правова форма
Інші організаційно-правові форми
3. Код за ЄДРПОУ
40179518
4. Місцезнаходження
01032, м. Київ, вул. Льва Толстого, 41, оф. 4
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
№ запису: 10000000530377
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа
16.12.2015
7. Міжміський код та телефон/факс
(050) 265-44-44, (050) 430-06-79
8. Вид діяльності
Юридичні послуги
9. Опис
супроводження кримінальної справи
1. Найменування
Адвокатське об’єднання «ЮФ «Василь Кісіль і Партнери»
2. Організаційно-правова форма
Інші організаційно-правові форми
3. Код за ЄДРПОУ
26296883
4. Місцезнаходження
вул. Б.Хмельницького, 17/52А, 01030, м. Київ, Україна, Бізнес Центр «Леонардо»
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи,
№ запису: 1 068 120 0000 009000
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа
17.01.2003
7. Міжміський код та телефон/факс
+380 (44) 581-7777/+380 (44) 581-7770
8. Вид діяльності
Консультативно-юридичні Послуги
9. Опис
Супроводження кримінальної справи

1. Найменування
Представництво «Бейкер і Макензі – Сі Ай Ес, Лімітед»
2. Організаційно-правова форма
Представництво
3. Код за ЄДРПОУ
26080054
4. Місцезнаходження
Бізнес-центр «Ренесанс» 01601, м. Київ. вул. Бульварно-Кудрявська, 24
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
Свідоцтво про реєстрацію
Реєстраційний № ПІ - 2800
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа
31.08.2001
7. Міжміський код та телефон/факс
+380 (44) 590-0101/ +380 (44) 590-0110
8. Вид діяльності
Юридичні послуги
9. Опис
Надання юридичних послуг
1. Найменування
Товариство з обмеженою відповідальністю «КРОУ ЕЛЕФ Україна»
2. Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Код за ЄДРПОУ
37924615
4. Місцезнаходження
Юридична адреса: 04070, м. Київ. вул. Спаська, 37
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
№ запису: 1 068 102 0000 028816
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа
05.12.2011
7. Міжміський код та телефон/факс
+380 (44) 590-0101/ +380 (44) 590-0110
8. Вид діяльності
Діяльність у сфері права
9. Опис
Надання юридичних послуг
1. Найменування
Патентний повірений України Сухарев Станіслав Миколайович
2. Організаційно-правова форма
Фізична особа-підприємець
3. Код за ЄДРПОУ
2512011459
4. Місцезнаходження
Юр.адреса: 08702, м. Обухів Київської області, вул. Київська, 123, кв.138

5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
Свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця,
№ запису: 2 342 017 0000 001242
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа
10.10.2002
7. Міжміський код та телефон/факс
+380 (44) 259 83 05, 259-93-07, (067) 209-78-89
8. Вид діяльності
Патентно-інформаційні послуги
9. Опис
Надання патентно-інформаційних послуг
1. Найменування
Товариство з обмеженою відповідальністю «Міжнародна юридична фірма «Абсолют»
2. Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Код за ЄДРПОУ
39329404
4. Місцезнаходження
49044, м. Дніпро, Україна, бульвар Катеринославський, 2, оф. 610
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
Не потребує
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа
Не потребує
7. Міжміський код та телефон/факс
+ 38(056) 732 38 63
8. Вид діяльності
Діяльність у сфері права
9. Опис
Надання юридичних послуг
1. Найменування
ТОВ "КОМПАНІЯ "ВК ГРУПП"
2. Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Код за ЄДРПОУ
41656642
4. Місцезнаходження
04080, м. Київ, вул. Костянтинівська, 71Е
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
Не потребує
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа
Не потребує
7. Міжміський код та телефон/факс
+38 044 581 11 51
8. Вид діяльності
Діяльність у сфері права

9. Опис
Надання послуг зі стягнення заборгованості
1. Найменування
Товариство з обмеженою відповідальністю "УКРАЇНСЬКА БОРГОВА КОМПАНІЯ"
2. Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Код за ЄДРПОУ
37535394
4. Місцезнаходження
04112, м. Київ, вул. Авіаконструктора І. Сікорського, 8
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
Не потребує
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа
Не потребує
7. Міжміський код та телефон/факс
+38 044 369 33 47
8. Вид діяльності
Надання інших фінансових послуг
9. Опис
Надання послуг зі стягнення заборгованості
1. Найменування
Товариство з обмеженою відповідальністю "УКРБОРГ"
2. Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Код за ЄДРПОУ
34482256
4. Місцезнаходження
04123, м. Київ, вул. Вікентія Хвойки, 15/15
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
Свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ № 100033271
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа
Не потребує
7. Міжміський код та телефон/факс
+38 (044) 377 77 20
8. Вид діяльності
Діяльність агенств зі стягнення платежів
9. Опис
Надання послуг зі стягнення заборгованості
1. Найменування
Товариство з обмеженою відповідальністю «Колекторська компанія «Вердикт» (ТОВ
«КК «Вердикт»)
2. Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Код за ЄДРПОУ

36698209
4. Місцезнаходження
04201, м.Київ, вул. Кульженків Сім’ї, буд.35, приміщення 3
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
Не потребує
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа
7. Міжміський код та телефон/факс
+38 044 581 11 51
8. Вид діяльності
Консультування з питань комерційної діяльності й керування
9. Опис
Надання послуг інформування клієнтів про стан заборгованості
1. Найменування
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Українська страхова компанія
«КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП»
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
24175269
4. Місцезнаходження
04050, Україна, м.Київ, вул.Глибочицька, 44
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
АД №039977
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа
18.10.2012
7. Міжміський код та телефон/факс
(044) 207-72-72
8. Вид діяльності
Добровільне медичне страхування та страхування від нещасних випадків
9. Опис
Надання послуг добровільного медичного страхування та страхування від нещасних
випадків.
1. Найменування
ПАТ «КПМГ Аудит»
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
31032100
4. Місцезнаходження
01010 м. Київ, Україна, вул. Московська, 32/2, 17-й поверх
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
№ 2397 (Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів)
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа
26.01.2001р.

7. Міжміський код та телефон/факс
490-55-07 / 490-55-08
8. Вид діяльності
Код КВЕД 69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з
питань оподаткування (основний)
9. Опис
Аудит фінансової звітності Банку
1. Найменування
Fitch Ratings Ltd
2. Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Код за ЄДРПОУ
1316230
4. Місцезнаходження
30 North Colonnade, Canary Wharf, London, E14 5GN, United Kingdom (Великобританiя,
Лондон)
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
Дiяльнiсть не лiцензується, компанiя має статус офiцiйної статистичної рейтингової
органiзацiї (статус NRSRO) в рамках нормативної Комiсiї по цiнним паперам США, який
поновлюється щорічно
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа
29.03.2018 (останнє поновлення)
7. Міжміський код та телефон/факс
+44 (0) 20 3530 1000/ +44 (0) 20 3530 1500
8. Вид діяльності
Рейтингове агентство – присвоєння i пiдтримка кредитних рейтингiв
9. Опис
Fitch Ratings Ltd – мiжнародне рейтингове агентство, нацiлене на надання незалежних i
орiєнтованих на перспективу рейтингiв, оцiнок кредитоздатностi, проведення аналiтичних
дослiджень

VI. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата
реєстрації
випуску

Номе
р
свідо
цтва
про
реєст
рацію
випус
ку

Найменуван
ня органу,
що
зареєстрував
випуск

Міжнародни
й
ідентифікаці
йний номер

Тип
цінного
папера

Форма
існуван
ня та
форма
випуску

Номі
нальн
а
варті
сть
(грн)

Кількість
акцій
(штук)

Загальна
номіналь
на
вартість
(грн)

Частка у
статутно
му
капіталі
(у
відсотках
)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

20.08.2015

103/1
/2015

Національна
комісія
з
цінних
паперів
та
фондового
ринку

UA40000681
59

Акції
прості
іменні

Бездок
ументар
на

0,58

1 668 104
417

967 500 5
61, 86

99,
9102%

10/1/
11

Національна
комісія
з
цінних
паперів
та
фондового
ринку

UA40000681
67

Акції
привіле
фовані
іменні

Бездок
ументар
на

0,58

870 000,
00

0,0898%

дата видачі
свідоцтва
14.01.2016

дата
реєстрації
- 05.01.11

Опис

1 500 000

Акції прості іменні бездокументарної форми існування.
Номінальна вартість – 0, 58 (пятдесят вісім копійок) грн
Кількість акцій – 1 668 104 417 (один мільярд шістсот шістдесят вісім мільйонів
сто чотири тисячі чотириста сімнадцять) штук
Загальна номінальна вартість – 967 500 561, 86 (девятсот шістдесят сім
мільйонів пятсот тисяч пятсот шістдесят одна гривня, 86 копійок) грн
Частка у статутному капіталі – 99, 9102%
свідоцтва про реєстрацію випуску – 103/1/2015;
дата реєстрації – 20.08.2015, дата видачі свідоцтва - 14.01.2016, найменування
органу, що зареєстрував випуск – Національна комісія з цінних паперів та
фондового ринку України.
міжнародний ідентифікаційний номер - UA4000068159
Акції привілейовані іменні бездокументарної форми існування.
Номінальна вартість – 0, 58 (пятдесят вісім копійок) грн
Кількість акцій – 1 500 000 (один мільйон п`ятсот тисяч) штук
Загальна номінальна вартість – 870 000, 00 (вісімсот сімдесят тисяч) грн
Частка у статутному капіталі – 0,0898%
свідоцтва про реєстрацію випуску - 10/1/11, дата реєстрації - 05.01.11,
найменування органу, що зареєстрував випуск - Державна комісія з цінних
паперів та фондового ринку України.
міжнародний ідентифікаційний номер - UA4000068167
Також надаємо інформацію щодо додаткового випуску акцій:
Акції прості іменні бездокументарної форми існування.
Номінальна вартість – 0, 58 (пятдесят вісім копійок) грн
Кількість акцій – 21 000 000 (двадцять один мільйон) штук
Загальна номінальна вартість – 12 180 000, 00 гривень (дванадцять мільйонів
сто вісімдесят тисяч гривень 00 копійок) грн
свідоцтва про реєстрацію випуску - 118/1/2017-Т, Тимчасове свідоцтво, подано
пакет документів на отримання постійного свідоцтва про реєстрацію випуску
акцій (вих. лист від 30.03.2018 № 866/03).

Дата реєстрації – 28.12.2017, дата видачі 03.01.2018, найменування органу, що
зареєстрував випуск - Національна комісія з цінних паперів та фондового
ринку України.
міжнародний ідентифікаційний номер - UA4000068159
Згідно Закону України «Про акціонерні товариства» акції АТ "ПРАВЕКС
БАНК" (прості та привілейовані) включені до Біржового Списку ПАТ
«Фондова біржа ПФТС» без включення до Біржового реєстру (рішення
Операційного управління ПАТ «Фондова біржа ПФТС» від 04.04.2012).
З дати включення акцій АТ "ПРАВЕКС БАНК" до Біржового Списку ПАТ
«Фондова біржа ПФТС» єдиним акціонером АТ "ПРАВЕКС БАНК" була і
залишається Інтеза Санпаоло С.п.А.; угод щодо купівлі-продажу акцій АТ
"ПРАВЕКС БАНК" не укладалось.
Найменування: Публічне акціонерне товариство «Фондова біржа ПФТС»;
Місцезнаходження: Україна, 01004, м. Київ, вул. Шовковична, 42-44;
Номери телефонів та факсів: +380 (44) 277 50 00, факс +380 (44) 277 50 01;
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 21672206;
Місце і дата проведення державної реєстрації: дата державної реєстрації:
03.11.2008 року, номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб
та фізичних осіб підприємців 1 070 145 0000 035024. Орган державної
реєстрації: Печерська районна в м. Києві державна адміністрація. Номер та дата
видачі ліцензії: ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому
ринку – діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку, що видана
НКЦПФР: серія AД № 034421, видана 11.06.2012 р., термін дії – з 05.03.2009р
до 05.03.2019 р.

VII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань

Кредити банку

у тому числі:

Дата
виникнення

Х

Непогашена
частина
боргу (тис.
грн)

Відсоток за
користування
коштами
(відсоток
річних)

Дата
погашення

Х

Х

Зобов'язання за цінними паперами

Х

Х

Х

за облігаціями (за кожним власним
випуском):

Х

Х

Х

за іпотечними цінними паперами
(за кожним власним випуском):

Х

Х

Х

за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском):

Х

Х

Х

за векселями (всього):

Х

Х

Х

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

Х

Х

Х

у тому числі:

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

Х

Х

Х

Х

Податкові зобов'язання

Х

Фінансова допомога на зворотній
основі

Х

Інші зобов'язання та забезпечення

Х

Усього зобов'язань та забезпечень

Х

Х

Х

Х

Х

33795

Х

Х

44779

Х

Х

10984

До пункту "Інші зобов’язання та забезпечення" включено
наступні статті:
Кредиторська заборгованість за розрахунками з
працівниками банку
Кредиторська заборгованість з придбання активів
Доходи майбутніх періодів
Кредиторська заборгованість за послуги по забезпеченню
спеціалістами
Кредиторська заборгованість по оплаті послуг технічної
підтримки та сервісного обслуговування програмного
забезпечення
Кредиторська заборгованість за надані послуги та охорону
банку
Кредиторська заборгованість за послуги направлені на
погашення проблемної заборгованості
Кредиторська заборгованість за послуги з використанням
програмно-технічних комплексів самообслуговування
Інша заборгованість

Опис

____________
* Зазначаються основні види продукції, які становлять більше 5 % від загального обсягу виробленої
продукції в грошовому вимірі.

** Фізична одиниця виміру (зазначити) - штуки, тонни, кілограми, метри тощо.
*** Зазначаються витрати, які становлять більше 5 % від собівартості реалізованої продукції.

2. Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних
правочинів*
N
з/
п

Дата
прийн
яття
рішен
ня

Найменуван
ня
уповноваже
ного органу,
що прийняв
рішення

Ринкова
вартість
майна
або
послуг,
що є
предмето
м
правочин
у

Вартість
активів
емітента
за
даними
останньої
річної
фінансов
ої
звітності

(тис. грн)

(тис. грн)

Співвідношен
ня ринкової
вартості
майна або
послуг, що є
предметом
правочину, до
вартості
активів
емітента за
даними
останньої
річної
фінансової
звітності

Предмет
правочин
у

Дата
розміщенн
я
особливої
інформації
в
загальнодо
ступній
інформаці
йній базі
даних
Комісії

Веб-сайт
товариства,
на якому
розміщена
інформація

(у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

02.02.
2018

Наглядова
(Спостереж
на) Рада

595051

5224746

13,30

Кредитн
ий ліміт

-

https://www.pr
avex.com.ua/o
-banke/pronas/rozkrittyainformaciyi

Опис Встановлення кредитних лімітів на користь Клієнта:
загальний ліміт –20 млн євро, що в еквіваленті становить
695 051 тис грн (за офіційним курсом гривні до іноземної
валюти Національного банку України станом на дату
прийняття рішення - 02.02.2018).

2

22.11.20
17

Наглядова
(Спостере
жна) Рада

1100000

4 403518

24,98

Придбан
ня
депозитн
их
сертифiк
атiв

-

Опис Придбання депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку
України.

* Заповнюється емітентами - акціонерними товариствами.

https://www
.pravex.com
.ua/obanke/pronas/rozkritt
yainformaciyi

Проміжний скорочений звіт
про фінансовий стан (Баланс)
на 31.03.2018 (число, місяць, рік)
Найменування статті
1

Примітки
2
АКТИВИ
6
7
8
9

Грошові кошти та їх еквіваленти
Кредити та заборгованість банків
Кредити та заборгованість клієнтів
Інвестиції в цінні папери
Інвестиційна нерухомість
Дебіторська заборгованість щодо поточного
податку на прибуток
Основні засоби та нематеріальні активи
Інші активи
10
Усього активів
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Кошти банків
11
Кошти клієнтів
12
Похідні фінансові зобов’язання
Боргові цінні папери, емітовані банком
13
Відстрочені податкові зобов'язання
23
Резерви за зобов'язаннями
14
Інші зобов'язання
15
Усього зобов'язань
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
Статутний капітал
16
Емісійні різниці
16
(Непокритий збиток)
Резервні та інші фонди банку
Резерви переоцінки
Усього власного капіталу
Усього зобов'язань та власного капіталу

Примітки

31.03.2018
3

(у тисячах гривень)
31.12.2017
4

1 219 924
291 082
793 863
1 759 973
177 981

1 088 693
142 875
547 792
2 700 815
177 981

1 631
447 010
79 417
4 770 881

1 631
466 416
98 543
5 224 746

36
2 475 902
7 305
6 470
4 930
150 391
2 645 034

26
2 921 588
956
36 926
7 104
5 845
1 217 867
4 190 312

1 048 726
4 600 757
(3 780 408)
1 332
255 440
2 125 847
4 770 881

1 038 007
3 502 964
(3 771 287)
1 332
263 418
1 034 434
5 224 746

Проміжний скорочений звіт про фінансовий стан (Баланс) на 31.03.2018
слiд читати разом з примiтками, викладеними на стор. 7 – 98, якi є
складовою частиною фiнансової звiтностi.

Затверджено до випуску та
підписано
25.04.2018

року

Керівник

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

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

Головний бухгалтер

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

Проміжний скорочений звіт
про прибутки і збитки та інший сукупний дохід
(Звіт про фінансові результати)
за 1 квартал 2018 року
Найменування статті
1

Примітки
2
19
19

Процентні доходи
Процентні витрати
Чистий процентний дохід
Чисте (збільшення)/зменшення резервів під знецінення кредитів та
8
заборгованості клієнтів, коштів в інших банках
Чисті процентні доходи після створення резерву під знецінен-ня
кредитів та заборгованості клієнтів, коштів в інших банках
Комісійні доходи
20
Комісійні витрати
20
Чистий прибуток від операцій із іноземною валютою
Чистий (збиток) від переоцінки іноземної валюти
Витрати, які виникають під час первісного визнання фінансових
активів за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова
Доходи, які виникають під час первісного визнання фінансових
зобов'язань за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж
ринкова
Чисте збільшення резервів під знецінення інших активів
10
Чисте зменшення резервів за зобов’язаннями
14
Інші операційні доходи
21
Витрати на виплати працівникам
22
Витрати зносу та амортизація
22
Інші адміністративні та операційні витрати
29
Збиток до оподаткування
(Витрати)/вигоди на податок на прибуток
23
Збиток від діяльності, що триває
ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД:
СТАТТІ, ЩО НЕ БУДУТЬ РЕКЛАСИФІКОВАНІ В ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК
Зміни результатів переоцінки за операціями з акціонерами
Податок на прибуток, пов’язаний із статтями іншого сукупного
17
доходу, що не буде рекласифікований у прибуток чи збиток
СТАТТІ, ЩО БУДУТЬ РЕКЛАСИФІКОВАНІ В ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК
Зміни результатів переоцінки цінних паперів
17
Податок на прибуток, пов’язаний із статтями іншого сукупного
17
доходу, що буде рекласифікований у прибуток чи збиток
Інший сукупний дохід/(збиток) після оподаткування
Усього сукупного збитку за період
Збиток, що належить власникам банку
Усього сукупного збитку, що належить власникам банку
Збиток на акцію від діяльності, що триває:
Чистий збиток на одну просту акцію
24
Скоригований чистий збиток на одну просту акцію
24
Збиток на акцію, що належить власникам банку:
Чистий збиток на одну просту акцію за період
24
Скоригований чистий збиток на одну просту акцію за період
24

Примітки

(у тисячах гривень)
31.03.2018 31.03.2017
3
4
115 253
81 507
(28 064)
(33 544)
87 189
47 963
13 560

(2 200)

100 749
35 405
(10 866)
4 676
(919)

45 763
49 151
(16 902)
4 158
(1 264)

(24)

(758)

21
(2 083)
949
19 652
(54 366)
(18 230)
(76 751)
(1 787)
(94)
(1 881)

(2 432)
5 937
15 200
(52 767)
(16 719)
(71 136)
(41 769)
250
(41 519)

137

136

475

348

(1 404)

-

253
(540)
(2 421)
(1 881)
(2 421)

484
(41 035)
(41 519)
(41 035)

(0,01)
(0,01)

(0,02)
(0,02)

(0,01)
(0,01)

(0,02)
(0,02)

Проміжний скорочений звіт про прибутки і збитки та інший сукупний
дохід (Звіт про фінансові результати) за 1 квартал 2018 року слiд читати
разом з примiтками, викладеними на стор. 7 – 98, якi є складовою
частиною фiнансової звiтностi.

Затверджено до випуску та

підписано
року

25.04.2018

Голова правління

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

Мельник Т.I. (044) 201 17 57

Головний бухгалтер

(прізвище виконавця, номер
телефону)

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

Проміжний скорочений звіт
про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал)
за 1 квартал 2018 року
(у тисячах гривень)

Найменування
статті

статутн
ий
капітал

1
Залишок на 01
січня 2017 року
Усього
сукупного
доходу
(збиток) за
31.03.2017 року
інший
сукупний дохід
Амортизація
резерву
переоцінки
основних засобів
або реалізований
результат
Амортизація
резерву
переоцінки
цінних паперів
Залишок на
кінець дня
31.03. 2017 року

2
1 038
007

Залишок на 01
січня 2018 року
Усього
сукупного
доходу
(збиток) за
31.03.2018 року
інший сукупний

Належить власникам банку
емісійні
резерв
різниці
резерви
нерозподіле
та інший
ні та
ний
переоцін
додатков
інші
прибуток
ки
ий
фонди
капітал
3
4
5
6
3 502 964

1 332

267 585

(3 682 223)

усьог
о

Усього
власно
го
капіта
лу

7
1 127
665

8
1 127
665
(41
035)
(41
519)

-

-

-

(7 341)

(33 694)

-

-

-

-

(41 519)

(41
035)
(41
519)

-

-

-

(7 341)

7 825

484

484

-

-

-

(7 462)

7 810

348

348

-

-

-

121

15

136

136

1 038
007

3 502 964

1 332

260 244

(3 715 917)

1 086
630

1 086
630

1 038
007

3 502 964

1 332

263 418

(3 771 287)

1 034
434

1 034
434

-

-

-

(7 978)

5 557

-

-

-

(7 978)

(1 881)
7 438

(2
421)
(1
881)
(540)

(2 421)
(1 881)
(540)

(у тисячах гривень)

Найменування
статті

статутн
ий
капітал

1

2

дохід
Амортизація
резерву
переоцінки
основних засобів
або реалізований
результат
Амортизація
резерву
переоцінки
цінних паперів
Операції з
акціонерами
Емісія акцій:
номінальна
вартість

-

Примітки

-

-

(6 863)

усьог
о

Усього
власно
го
капіта
лу

7

8

7 346

483

483

(1 151)

-

-

-

(1 151)

-

(1
151)

-

-

-

36

92

128

128

10 719

-

-

-

-

-

1 097 793

-

-

-

10 719
1 097
793

10 719
1 097
793

-

-

-

-

(14 678)

(14
678)

(14
678)

(3 780 408)

2 125
847

2 125
847

емісійний дохід
Зміни від
застосування
МСФЗ 9
Залишок на
кінець дня 31
березня 2018
року

Належить власникам банку
емісійні
резерв
різниці
резерви
нерозподіле
та інший
ні та
ний
переоцін
додатков
інші
прибуток
ки
ий
фонди
капітал
3
4
5
6

1 048
726

4 600 757

1 332

255 440

Проміжний скорочений звіт про зміни у власному капіталі (Звіт про
власний капітал) за 1 квартал 2018 року слiд читати разом з примiтками,
викладеними на стор. 7 – 98, якi є складовою частиною фiнансової
звiтностi.

Затверджено до випуску та
підписано
25.04.2018

року

Голова правління

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

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

Головний
бухгалтер

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

Проміжний скорочений звіт
про рух грошових коштів за прямим методом
за 1 квартал 2018 року
Найменування статті
Примітки
1
2
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Процентні доходи, що отримані
Процентні витрати, що сплачені
Комісійні доходи, що отримані
Комісійні витрати, що сплачені
Результат операцій з іноземною валютою
Інші отримані операційні доходи
Витрати на утримання персоналу
Адміністративні та інші операційні витрати,
сплачені
Грошові кошти сплачені від операційної
діяльності до змін в операційних активах та
зобов'язаннях
Чисте зменшення обов'язкових резервів у
Національному банку України
Чисте збільшення кредитів та заборгованості банків
Чисте (збільшення)/ зменшення кредитів та
заборгованості клієнтів
Чисте зменшення/(збільшення) інших фінансових
активів
Чисте збільшення/( зменшення) коштів банків
Чисте зменшення коштів клієнтів
Чисте зменшення боргових цінних паперів, що
емітовані банком
Чисте зменшення/(збільшення) інших фінансових
зобов'язань
Чисті грошові кошти, що використані від
операційної діяльності
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Придбання цінних паперів
Надходження від реалізації інвестицій у цінні
папери
Придбання основних засобів
Надходження від реалізації інвестиційної
нерухомості
Результат від вибуття нематеріальних активів та
основних засобів
Придбання нематеріальних активів
Чисті грошові кошти, що отримані від
інвестиційної діяльності
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Емісія простих акцій
Чисті грошові кошти, що отримані від
фінансової діяльності
Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів
та їх еквівалентів
Вплив змін офіційного курсу Національного
банку України на грошові кошти та їх
еквіваленти

(у тисячах гривень)
31.03.2018
31.03.2017
3
4
83 384
(31 601)
35 361
(10 891)
4 676
2 841
(54 366)

93 648
(38 069)
49 730
(16 925)
4 157
5 631
(52 767)

(66 144)

(67 696)

(36 740)

(22 291)

(162 401)

5 391
(175 106)

(251 686)

228 498

15 243
10
(394 376)

(7 696)
(33 359)
(352 241)

(29 394)

(17 870)

(1 076 259)

5 175

(1 935 603)

(369 499)

(22 723 929)

(12 320 000)

23 695 000
(2 891)

12 660 000
(242)

8 121

2 321

14 390
(3 265)

16 013
(2 148)

987 426

355 944

1 108 512

-

1 108 512

-

160 335

(13 555)

(29 104)

15 286

Найменування статті
1
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок
періоду
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець
періоду

Примітки

(у тисячах гривень)
31.03.2018
31.03.2017
3
4

Примітки
2
6

1 088 693

917 691

6

1 219 924

919 422

Проміжний скорочений звіт про рух грошових коштів за прямим
методом за 1 квартал 2018 року слiд читати разом з примiтками,
викладеними на стор. 7 – 98, якi є складовою частиною фiнансової
звiтностi.

Затверджено до випуску та
підписано
25.04.2018

року

Голова правління

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

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

Головний
бухгалтер

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

