Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у квартальній інформації
1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності

X

3. Інформація про посадових осіб емітента

X

4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

X

2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
3) інформація про собівартість реалізованої продукції
5. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери емітента
6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах
7. Інформація щодо корпоративного секретаря
8. Інформація про вчинення значних правочинів
9. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, осіб,
заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини,
існування яких створює заінтересованість
10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права
голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за
результатами обмеження таких прав передано іншій особі
11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
12. Інформація про конвертацію цінних паперів
13. Інформація про заміну управителя
14. Інформація про керуючого іпотекою
15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів
16. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним
консолідованим іпотечним боргом
17. Інформація про іпотечне покриття:
1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття
2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою)
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань
за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних
активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду
4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових
іпотечних активів до складу іпотечного покриття
18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів

X

19. Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення
випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
20. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання
зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового
будівництва)
21. Проміжна фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами)
бухгалтерського обліку
22. Проміжна фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами
фінансової звітності

X

23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором
(аудиторською фірмою)
24. Проміжний звіт керівництва

X

25. Твердження щодо проміжної інформації

X

26. Примітки:
Квартальна iнформацiя емiтента АТ «ПРАВЕКС БАНК» (надалi – Банк) складена вiдповiдно до
Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок» вiд 23.02.2006р. та Положення про
розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням Нацiональної комiсiї з
цiнних паперiв та фондового ринку вiд 03 грудня 2013 року № 2826.
1. Вiдомостi щодо участi емiтента у створеннi юридичних осiб – Банк не приймав участi (бiльше
5%) у створеннi юридичних осiб.
2. Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря – посада корпоративного секретаря в Банку
вiдсутня.
3. Iнформацiя про облiгацiї емiтента не надається, оскiльки Банк не є емiтентом облiгацiй.
4. Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом, не надається, оскiльки Банк не є
емiтентом iнших цiнних паперiв.
5. Iнформацiя про похiднi цiннi папери не надається, оскiльки Банк не здiйснює випуск зазначених
цiнних паперiв.
6. Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї не надається,
оскiльки Банк здiйснює банкiвську дiяльнiсть.
7. Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається, оскiльки емiтент здiйснює
банкiвську дiяльнiсть.
8. Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинiв не надається, оскiльки протягом звiтного перiоду Банком не приймалось зазначене
рiшення.
9. Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв не
заповнено, оскiльки протягом звiтного перiоду Банком не приймалось зазначене рiшення.
10. Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення
яких є заiнтересованiсть, оскiльки протягом звiтного перiоду Банком не приймалось зазначене
рiшення.
11. Iнформацiя про осiб, заiнтересованих у вчиненi Банком правочинiв iз заiнтересованiстю, та
обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть не надається у зв’язку з їх вiдсутнiстю.
12. Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не надається, оскiльки Банк не
здiйснював випуск боргових цiнних паперiв протягом звiтного перiоду.
13. Iнформацiя про конвертацiю цiнних паперiв не надається у зв’язку з тим, що не було
зареєстровано даних дiй.
14. Iнформацiя про замiну управителя – управитель вiдсутнiй.
15. Iнформацiя про керуючого iпотекою не надається, оскiльки Банк не є емiтентом iпотечних
сертифiкатiв.
16. Iнформацiя про трансформацiю (перетворення) iпотечних активiв не надається у зв’язку з тим,
що Банк не здiйснював випуск/операцiї з iпотечними активами.

17. Iнформацiя про змiни в реєстрi забезпечення iпотечних сертифiкатiв за кожним
консолiдованим iпотечним боргом не надається у зв’язку з тим, що Банк не здiйснював випуск
iпотечних сертифiкатiв.
18. Iнформацiя про замiну iпотечних активiв у складi iпотечного покриття не надається у зв'язку з
тим, що Банк не є емiтентом боргових цiнних паперiв.
19. Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою)
зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям не надається у зв'язку з тим, що
Банк не є емiтентом iпотечних облiгацiй.
20. Iнформацiя 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 надається у зв'язку з тим,
що Банк не є емiтентом iпотечних облiгацiй.
21. Iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових
iпотечних активiв до складу iпотечного покриття не надається у зв'язку з тим, що Банк не є
емiтентом iпотечних облiгацiй.
22. Iнформацiя про замiну фiнансової установи, яка здiйснює обслуговування iпотечних активiв,
не надається у зв'язку з тим, що Банк не випускав iпотечних активiв.
23. Промiжна скорочена фiнансова звiтнiсть станом на 30 вересня 2018 року АТ «ПРАВЕКСБАНК» не пiдлягала аудиторському огляду, тому АТ «ПРАВЕКС-БАНК» надає не аудовану
фiнансову звiтнiсть.
24. Фiнансова звiтнiсть складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (далi
– «МСФЗ»), вимог Нацiонального банку України до пiдготовки фiнансової звiтностi українськими
банками, законодавства України та чинних законодавчих актiв щодо подання рiчних звiтiв
емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв
та фондового ринку.
25. Звiт про фiнансовий стан на 30 вересня 2018 року, звiт про прибутки i збитки та iнший
сукупний дохiд за дев’ять мiсяцiв, що закiнчилися 30.09.2018 року, звiт про рух грошових коштiв
за дев’ять мiсяцiв, що закiнчилися 30.09.2018 року та звiт про змiни у власному капiталi за дев’ять
мiсяцiв, що закiнчилися 30.09.2018 року слiд читати разом з примiтками, викладеними на стор. 8 –
60, якi є складовою частиною фiнансової звiтностi.
Технiчнi можливостi програмного забезпечення SimpleXmlReports не спiвпадають з вимогами
складання звiту, визначеними чинним законодавством України, з вищезазначеними звiтами
додатково можна ознайомитись на сайтi Банку (https://www.pravex.com.ua/o-banke/pro-nas/rejtingita-zvitnist).
26. Iнформацiя про промiжну фiнансову звiтнiсть поручителя (страховика/ гаранта), що здiйснює
забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) не
надається, оскiльки Банк не здiйснював забезпечення випуску боргових цiнних паперiв.
27. Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання
зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового
будiвництва) не надається, оскiльки Банк не є емiтентом цiльових облiгацiй, виконання
зобов'язань за якими забезпечене об'єктами житлового будiвництва.
28. У промiжнiй скороченiй фiнансовiй звiтностi Банку не заповнено блок «Промiжний
скорочений звiт про рух грошових коштiв за непрямим методом за 3 квартал 2018 року», оскiльки
Банк користується прямим методом.
29. Станом на 30 вересня 2018 року Банк встановив, що у нього вiдсутнi просроченi зобов’язання
щодо несплачених штрафних санкцiй за порушення законодавства про фiнансовi послуги, у тому
числi на ринку цiнних паперiв.
30. У полi "10.Засновники" ч.III Звiту "Основнi вiдомостi про емiтента" розкрито iнформацiю про
акцiонера.
31. Iдентифiкацiйний код юридичної особи, що мiститься у роздiлi "Основнi вiдомостi про
емiтента: Засновники", - 00799960158.

III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування

Акцiонерне товариство "ПРАВЕКС БАНК"

2. Дата проведення державної реєстрації

27.10.2004

3. Територія (область)

м. Київ

4. Статутний капітал (грн)

979089723.98

5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що
належать державі

0

6. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу,
що передано до статутного капіталу державного
(національного) акціонерного товариства та/або
холдингової компанії

0

7. Середня кількість працівників (осіб)

939

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

64.19 iншi види грошового посередництва, -, - -

9. Органи управління підприємства

Вiдповiдно до роздiлу 10 Статуту органами
управлiння Банку є: - Загальнi Збори
акцiонерiв Банку, - Наглядова Рада Банку, Правлiння Банку.
IНТЕЗА САНПАОЛО С.П.А (Intesa Sanpaolo
S.p.A.) 10121 Iталiя (Italy) Турiн (Torino)
Пьяцца Сан-Карло, 156 (Piazza San
Carlo,156) 00000000

10. Засновники
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 в іноземній валюті

Intesa Sanpaolo S.p.A.,
Iталiя

5) МФО банку

немає
100100004826

6) поточний рахунок

IV. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності
Вид діяльності

Номер ліцензії
(дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії
ліцензії

1

2

3

4

5

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

7

18.04.2018

Нацiональний банк України

Необмежена

Опис

Строк дiї лiцензiї – безстроково.

Генеральна лiцензiя на
здiйснення валютних
операцiй згiдно з додатком

Опис

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

7-2

рiшення № 595

Необмежена

10.08.2017

Нацiональна комiсiя з цiнних
паперiв та фондового ринку

Необмежена

Строк дiї лiцензiї – безстроково.

АЕ № 286534

Опис
Професiйна дiяльнiсть на
фондовому ринку –
дiяльнiсть з торгiвлi цiнними

Нацiональний банк України

Строк дiї лiцензiї – безстроково.
Додаток до Генеральної лiцензiї Нацiонального банку України на здiйснення валютних
операцiй вiд 21.05.2018 № 7-2 на право здiйснення таких валютних 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 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 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 генеральної
лiцензiї 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.

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

21.05.2018

08.10.2013

Нацiональна комiсiя з цiнних
паперiв та фондового ринку

Необмежена

Строк дiї лiцензiї – безстроково.
рiшення № 583

28.08.2018

Нацiональна комiсiя з цiнних
паперiв та фондового ринку

Необмежена

паперами (брокерська
дiяльнiсть)
Опис

Строк дiї лiцензiї – безстроково.

VI. Інформація про посадових осіб емітента
1. Посада
2.Прізвище, ім’я, по
батькові фізичної особи або
повне найменування
юридичної особи

Голова Наглядової Ради АТ «ПРАВЕКС БАНК»
Салваi Ецiо (Mr. SALVAI Ezio)

3. Ідентифікаційний код
юридичної особи

немає

4. Рік народження

1952

5. Освіта
6. Стаж роботи (років)
7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав

8. Опис

1. Посада
2.Прізвище, ім’я, по
батькові фізичної особи або
повне найменування
юридичної особи

Повна вища
45
Начальник спецiальної координацiйної служби вiддiлу
Спостережної Ради ПАТКБ «ПРАВЕКС БАНК» (Україна)
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Повноваження та обов’язки Голови Наглядової Ради визначенi
Статутом АТ "ПРАВЕКС БАНК" та Положенням про Наглядову
Раду АТ "ПРАВЕКС БАНК", iншими внутрiшнiми нормативними
документами Банку та вiдповiдним Договором\ Контрактом з
Головою Наглядової Ради.
Член Наглядової Ради, Заступник Голови Наглядової Ради АТ
«ПРАВЕКС БАНК» (незалежний член)
Казалiно Коррадо (Mr. CASALINO Corrado)

3. Ідентифікаційний код
юридичної особи

немає

4. Рік народження

1954

5. Освіта

Bища

6. Стаж роботи (років)
7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав

8. Опис

1. Посада

39
Спецiально уповноважений представник у Банка УБАЄ С.п.А.
(Banca UBAE S.p.A., Iталiя)
Дата обрання на посаду – 26.04.2018 та термiн, на який обрано, – на
строк до рiчних загальних Зборiв акцiонерiв 2021 року, але в будьякому випадку, термiн повноважень не може перевищувати три роки
з дати прийняття рiшення про призначення.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Повноваження та обов’язки Члена Наглядової Ради визначенi
Статутом АТ "ПРАВЕКС БАНК", Положенням про Наглядову Раду
Банку, iншими внутрiшнiми нормативними документами Банку та
вiдповiдним Договором\ Контрактом з Головою Наглядової Ради.
Член Наглядової Ради АТ «ПРАВЕКС БАНК» (представник
акцiонера Iнтеза Санпаоло С.п.А.)

2.Прізвище, ім’я, по
батькові фізичної особи або
повне найменування
юридичної особи

Бокка Лука (Mr. BOCCA Luca)

3. Ідентифікаційний код
юридичної особи

немає

4. Рік народження

1977

5. Освіта

Bища

6. Стаж роботи (років)

17

7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав

Керiвник Департаменту планування, управлiння активами i
пасивами та контролю й регулювання капiталу – Iнтеза Санпаоло
С.п.А. (Intesa Sanpaolo S.p.A.), Iталiя.

8. Опис

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Повноваження та обов’язки припинено 27.07.2018 року вiдповiдно
до рiшення Акцiонера АТ «ПРАВЕКС БАНК».

1. Посада

Член Наглядової Ради АТ «ПРАВЕКС БАНК» (незалежний член)

2.Прізвище, ім’я, по
батькові фізичної особи або
повне найменування
юридичної особи

Васильєва Надiя Борисiвна

3. Ідентифікаційний код
юридичної особи

немає

4. Рік народження

1976

5. Освіта

Bища

6. Стаж роботи (років)
7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав

8. Опис

1. Посада
2.Прізвище, ім’я, по
батькові фізичної особи або
повне найменування
юридичної особи
3. Ідентифікаційний код
юридичної особи

22
Генеральний Директор Майкрософт Блек Сi Хаб (Microsoft Black
Sea Hub)
Дата обрання на посаду – 26.04.2018 та термiн, на який обрано, – на
строк до рiчних загальних Зборiв акцiонерiв 2021 року, але в будьякому випадку, термiн повноважень не може перевищувати три роки
з дати прийняття рiшення про призначення.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Повноваження та обов’язки Члена Наглядової Ради визначенi
Статутом АТ "ПРАВЕКС БАНК", Положенням про Наглядову Раду
Банку, iншими внутрiшнiми нормативними документами Банку та
вiдповiдним Договором\ Контрактом з Головою Наглядової Ради.
Член Наглядової Ради АТ «ПРАВЕКС БАНК» (представник
акцiонера Iнтеза Санпаоло С.п.А.)
Джанеттi Флавiо (Mr. GIANETTI Flavio)

немає

4. Рік народження

1966

5. Освіта

Bища

6. Стаж роботи (років)

25

7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав

Заступник керiвника Вiддiлу стратегiчних операцiй i спецiальних
проектiв Iнтеза Санпаоло Банк (Intesa Sanpaolo Bank), Iталiя

8. Опис

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Повноваження та обов’язки припинено 27.07.2018 року вiдповiдно
до рiшення Акцiонера АТ «ПРАВЕКС БАНК».

1. Посада
2.Прізвище, ім’я, по
батькові фізичної особи або
повне найменування
юридичної особи

Член Наглядової Ради АТ "ПРАВЕКС БАНК" (незалежний член)
Нiкола Серджiо (Mr. NICOLA Sergio)

3. Ідентифікаційний код
юридичної особи

немає

4. Рік народження

1967

5. Освіта

Вища

6. Стаж роботи (років)

22

7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав

Генеральний директор ТОВ «ЛєА Консалтiнг» (LeA Consulting LLC,
Україна)

8. Опис

Дата обрання на посаду – 26.04.2018 та термiн, на який обрано, – на
строк до рiчних загальних Зборiв акцiонерiв 2021 року, але в будьякому випадку, термiн повноважень не може перевищувати три роки
з дати прийняття рiшення про призначення.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Повноваження та обов’язки Члена Наглядової Ради визначенi
Статутом АТ "ПРАВЕКС БАНК", Положенням про Наглядову Раду
Банку, iншими внутрiшнiми нормативними документами Банку та
вiдповiдним Договором\ Контрактом з Головою Наглядової Ради.

1. Посада
2.Прізвище, ім’я, по
батькові фізичної особи або
повне найменування
юридичної особи

Член Наглядової Ради АТ «ПРАВЕКС БАНК»
Оттоленгi Гвiдо (Mr. OTTOLENGHI Guido)

3. Ідентифікаційний код
юридичної особи

немає

4. Рік народження

1966

5. Освіта

Bища

6. Стаж роботи (років)
7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав

27
член Ради директорiв БIАТ – Арабський Мiжнародний Банк Тунiсу,
Тунiс/BIAT Banque International Arabe de Tunisie, Tunisia

8. Опис

1. Посада
2.Прізвище, ім’я, по
батькові фізичної особи або
повне найменування
юридичної особи

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Повноваження та обов’язки Члена Наглядової Ради визначенi
Статутом Банку, Положенням про Наглядову Раду Банку, iншими
внутрiшнiми нормативними документами Банку, та вiдповiдним
Договором\Контрактом з Членом Наглядової Ради.
Член Наглядової Ради АТ "ПРАВЕКС БАНК" (представник
акцiонера Iнтеза Санпаоло С.п.А.)
Фаццоларi Андреа (Mr. FAZZOLARI Andrea)

3. Ідентифікаційний код
юридичної особи

немає

4. Рік народження

1974

5. Освіта

Вища

6. Стаж роботи (років)
7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав

8. Опис

1. Посада
2.Прізвище, ім’я, по
батькові фізичної особи або
повне найменування
юридичної особи

19
Керiвник Суб-Департаменту систем управлiння Управлiння
мiжнародних дочiрнiх банкiв – Iнтеза Санпаоло С.п.А. (Intesa
Sanpaolo S.p.A.), Iталiя
Дата обрання на посаду – 28.07.2018 та термiн, на який обрано, – на
строк до рiчних загальних Зборiв акцiонерiв 2021 року, але в будьякому випадку, термiн повноважень не може перевищувати три роки
з дати прийняття рiшення про призначення.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Повноваження та обов’язки Члена Наглядової Ради визначенi
Статутом АТ "ПРАВЕКС БАНК", Положенням про Наглядову Раду
Банку, iншими внутрiшнiми нормативними документами Банку та
вiдповiдним Договором\ Контрактом з Головою Наглядової Ради.
Член Наглядової Ради АТ "ПРАВЕКС БАНК" (представник
акцiонера Iнтеза Санпаоло С.п.А.)
Фоссi Лоренцо (Mr. FOSSI Lorenzo)

3. Ідентифікаційний код
юридичної особи

немає

4. Рік народження

1975

5. Освіта

Вища

6. Стаж роботи (років)

19

7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав

Начальник Вiддiлу фiнансового монiторингу мiжнародних дочiрнiх
компанiй Департаменту планування та контролю Вiддiлення
мiжнародних дочiрнiх банкiв– Iнтеза Санпаоло С.п.А. (Intesa
Sanpaolo S.p.A.), Iталiя.

8. Опис

Дата обрання на посаду – 28.07.2018 та термiн, на який обрано, – на
строк до рiчних загальних Зборiв акцiонерiв 2021 року, але в будьякому випадку, термiн повноважень не може перевищувати три роки

з дати прийняття рiшення про призначення.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Повноваження та обов’язки Члена Наглядової Ради визначенi
Статутом АТ "ПРАВЕКС БАНК", Положенням про Наглядову Раду
Банку, iншими внутрiшнiми нормативними документами Банку та
вiдповiдним Договором\ Контрактом з Головою Наглядової Ради.
1. Посада
2.Прізвище, ім’я, по
батькові фізичної особи або
повне найменування
юридичної особи

Голова Ревiзiйної комiсiї АТ "ПРАВЕКС БАНК"
Чiкареллi Франческо (Mr. CICCARELLI Francesco)

3. Ідентифікаційний код
юридичної особи

немає

4. Рік народження

1969

5. Освіта

Вища

6. Стаж роботи (років)
7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав

8. Опис

21
Начальник з питань фiнансової дiяльностi Департаменту
внутрiшнього аудиту Iнтеза Санпаоло С.п.А., Iталiя
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Повноваження та обов’язки Голови Ревiзiйної Комiсiї визначенi
Статутом Банку, Положенням про Ревiзiйну комiсiю Банку, iншими
внутрiшнiми нормативними документами Банку, та вiдповiдним
Договором\Контрактом з Головою Ревiзiйної Комiсiї.

1. Посада

Член Ревiзiйної комiсiї АТ "ПРАВЕКС БАНК"

2.Прізвище, ім’я, по
батькові фізичної особи або
повне найменування
юридичної особи

Аккаттолi Дамiано (Mr. ACCATTOLI Damiano)

3. Ідентифікаційний код
юридичної особи

немає

4. Рік народження

1967

5. Освіта

Вища

6. Стаж роботи (років)
7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав
8. Опис
1. Посада
2.Прізвище, ім’я, по
батькові фізичної особи або
повне найменування
юридичної особи

31
Управлiння звязкiв з iнвесторами Санпаоло IМI Груп (Iнтеза
Санпаоло С.п.А. з 2007 року) (Sanpaolo IMI Group (from 2007 Intesa
Sanpaolo Group), Iталiя
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Повноваження та обов’язки припинено з 31.07.2018 року згiдно з
рiшенням Акцiонера АТ «ПРАВЕКС БАНК».
Член Ревiзiйної комiсiї АТ "ПРАВЕКС БАНК"
Бензi Мауро (Mr. BENZI Mauro)

3. Ідентифікаційний код
юридичної особи

немає

4. Рік народження

1963

5. Освіта

Вища

6. Стаж роботи (років)
7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав

8. Опис

1. Посада
2.Прізвище, ім’я, по
батькові фізичної особи або
повне найменування
юридичної особи

36
Спецiалiст з запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню)
доходiв, одержаних злочинним шляхом, Департаменту з запобiгання
та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним
шляхом Iнтеза Санпаоло С.п.А., Iталiя
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Дата обрання на посаду – 01.08.2018 року та термiн, зi спливом
строку повноважень 12.03.2019 року. Повноваження та обов’язки
Члена Ревiзiйної Комiсiї визначенi Статутом Банку, Положенням
про Ревiзiйну комiсiю Банку, iншими внутрiшнiми нормативними
документами Банку, та вiдповiдним Договором\Контрактом з
Членом Ревiзiйної Комiсiї.
член Ревiзiйної комiсiї АТ "ПРАВЕКС БАНК"
Валлоккiа Альберто (Mr. VALLOCCHIA Alberto)

3. Ідентифікаційний код
юридичної особи

немає

4. Рік народження

1960

5. Освіта

Вища

6. Стаж роботи (років)
7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав

8. Опис

1. Посада
2.Прізвище, ім’я, по
батькові фізичної особи або
повне найменування
юридичної особи

35
Управлiння операцiй з акцiонерної участi департаменту
корпоративних справ та акцiонерної участi (Головний офiс) Iнтеза
Санпаоло С.п.А., Iталiя
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Повноваження та обов’язки Члена Ревiзiйної Комiсiї визначенi
Статутом Банку, Положенням про Ревiзiйну комiсiю Банку, iншими
внутрiшнiми нормативними документами Банку, та вiдповiдним
Договором\Контрактом з Членом Ревiзiйної Комiсiї.
Член Ревiзiйної комiсiї АТ «ПРАВЕКС БАНК»
Д’Агостiно Франческо Лука (Mr. D’AGOSTINO Francesco Luca)

3. Ідентифікаційний код
юридичної особи

немає

4. Рік народження

1977

5. Освіта

Вища

6. Стаж роботи (років)

17

7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав
8. Опис

Менеджер пiдроздiлу стратегiчних транзакцiй та спецiальних
проектiв Iнтеза Санпаоло С.п.А., Iталiя
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Повноваження та обов’язки припинено з 31.07.2018 року згiдно з
рiшенням Акцiонера АТ «ПРАВЕКС БАНК»

1. Посада

Член Ревiзiйної комiсiї АТ "ПРАВЕКС БАНК"

2.Прізвище, ім’я, по
батькові фізичної особи або
повне найменування
юридичної особи

Мiранда Джанкарло (Mr. MIRANDA Giancarlo)

3. Ідентифікаційний код
юридичної особи

немає

4. Рік народження

1957

5. Освіта

Вища

6. Стаж роботи (років)

34

7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав

Президент Правлiння Банка Копер, пiзнiше Iнтеза Санпаоло Банк,
Словенiя (Banka Koper, пiзнiше Intesa Sanpaolo Bank)

8. Опис

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Дата обрання на посаду – 01.08.2018 року та термiн, зi спливом
строку повноважень 12.03.2019 року. Повноваження та обов’язки
Члена Ревiзiйної Комiсiї визначенi Статутом Банку, Положенням
про Ревiзiйну комiсiю Банку, iншими внутрiшнiми нормативними
документами Банку, та вiдповiдним Договором/Контрактом з
Членом Ревiзiйної Комiсiї.

1. Посада
2.Прізвище, ім’я, по
батькові фізичної особи або
повне найменування
юридичної особи

Член Ревiзiйної комiсiї АТ "ПРАВЕКС БАНК"
Назеллi Сантiно (Mr. NASELLI Santino)

3. Ідентифікаційний код
юридичної особи

немає

4. Рік народження

1969

5. Освіта

Вища

6. Стаж роботи (років)

29

7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав

Менеджер по роботi з клiєнтами корпоративний банкiнг
(Relationship Manager Corporate Banking), Iнтеза Санпаоло, Турiн
(Intesa Sanpaolo Torino)

8. Опис

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Дата обрання на посаду – 01.08.2018 року та термiн, зi спливом
строку повноважень 12.03.2019 року. Повноваження та обов’язки
Члена Ревiзiйної Комiсiї визначенi Статутом Банку, Положенням
про Ревiзiйну комiсiю Банку, iншими внутрiшнiми нормативними
документами Банку, та вiдповiдним Договором/Контрактом з
Членом Ревiзiйної Комiсiї.

1. Посада
2.Прізвище, ім’я, по
батькові фізичної особи або
повне найменування
юридичної особи

Член Ревiзiйної комiсiї АТ "ПРАВЕКС БАНК"
Фурезi Антонiо (Mr. FURESI Antonio)

3. Ідентифікаційний код
юридичної особи

немає

4. Рік народження

1957

5. Освіта

Вища

6. Стаж роботи (років)
7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав
8. Опис
1. Посада
2.Прізвище, ім’я, по
батькові фізичної особи або
повне найменування
юридичної особи

35
Старший радник з питань управлiння та контролю Банка Копер
(СЛО) Banka Koper (SLO), Словенiя
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Повноваження та обов’язки припинено з 31.07.2018 року згiдно з
рiшенням Акцiонера АТ «ПРАВЕКС БАНК».
Голова Правлiння АТ "ПРАВЕКС БАНК"
Кириченко Тарас Олексiйович

3. Ідентифікаційний код
юридичної особи

немає

4. Рік народження

1975

5. Освіта

Вища

6. Стаж роботи (років)
7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав

8. Опис

1. Посада
2.Прізвище, ім’я, по
батькові фізичної особи або
повне найменування
юридичної особи

25
Директор головного управлiння бiзнесу, заступник Голови
Правлiння АТ "ПРАВЕКС БАНК"
Термiн, на який обрано, – до припинення повноважень окремим
рiшенням Наглядової ради Банку.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Повноваження та обов’язки Голови Правлiння визначенi Статутом
Банку, Положенням про Правлiння Банку, iншими внутрiшнiми
нормативними документами Банку, Посадовою Iнструкцiєю та
вiдповiдним Договором/Контрактом з Головою Правлiння.
Перший Заступник Голови Правлiння, член Правлiння АТ
"ПРАВЕКС БАНК"
Пiццутто Джанфранко (Mr. PIZZUTTO Gianfranco)

3. Ідентифікаційний код
юридичної особи

немає

4. Рік народження

1957

5. Освіта
6. Стаж роботи (років)

Вища
40

7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав

Начальник вiддiлу спецiальної координацiї АТ «ПРАВЕКС БАНК».

8. Опис

Термiн, на який обрано, – до припинення повноважень окремим
рiшенням Наглядової ради Банку.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Повноваження та обов’язки Першого Заступника Голови Правлiння,
члена Правлiння визначенi Статутом Банку, Положенням про
Правлiння Банку, iншими внутрiшнiми нормативними документами
Банку, Посадовою Iнструкцiєю та вiдповiдним
Договором\Контрактом з Членом Правлiння.

1. Посада
2.Прізвище, ім’я, по
батькові фізичної особи або
повне найменування
юридичної особи

Керiвник головного управлiння роздрiбного бiзнесу, заступник
Голови Правлiння Банку, член Правлiння
Бабаєв Семен Завлуєвич

3. Ідентифікаційний код
юридичної особи

немає

4. Рік народження

1981

5. Освіта

Вища

6. Стаж роботи (років)

15

7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав

Директор департаменту роздрiбного бiзнесу головного управлiння
бiзнесу, заступник Голови Правлiння АТ "ПРАВЕКС БАНК".

8. Опис

Термiн, на який обрано, – до припинення повноважень окремим
рiшенням Наглядової ради Банку.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Повноваження та обов’язки керiвника головного управлiння
роздрiбного бiзнесу, заступника Голови Правлiння АТ «ПРАВЕКС
БАНК», члена Правлiння визначенi Статутом Банку, Положенням
про Правлiння Банку, iншими внутрiшнiми нормативними
документами Банку, Посадовою Iнструкцiєю.

1. Посада
2.Прізвище, ім’я, по
батькові фізичної особи або
повне найменування
юридичної особи

Керiвник головного фiнансового управлiння, член Правлiння АТ
"ПРАВЕКС БАНК"
Капрiолi Джузеппе Дарiо (Mr. CAPRIOLI Giuseppe Dario)

3. Ідентифікаційний код
юридичної особи

немає

4. Рік народження

1966

5. Освіта

Вища

6. Стаж роботи (років)

25

7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав

8. Опис

1. Посада
2.Прізвище, ім’я, по
батькові фізичної особи або
повне найменування
юридичної особи

директор Iндивiдуальної компанiї «КАПРIОЛI ДЖУЗЕППЕ ДАРIО»
Термiн, на який обрано, – до припинення повноважень окремим
рiшенням Наглядової ради Банку.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Повноваження та обов’язки керiвника головного фiнансового
управлiння, члена Правлiння визначенi Статутом Банку,
Положенням про Правлiння Банку, iншими внутрiшнiми
нормативними документами Банку, Посадовою Iнструкцiєю та
вiдповiдним Договором\Контрактом з Членом Правлiння.
Керiвник головного управлiння ризик-менеджменту, член Правлiння
АТ "ПРАВЕКС БАНК"
Кожель Марко (Mr. KO?ELJ Marko)

3. Ідентифікаційний код
юридичної особи

немає

4. Рік народження

1982

5. Освіта

Вища

6. Стаж роботи (років)
7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав

8. Опис

1. Посада
2.Прізвище, ім’я, по
батькові фізичної особи або
повне найменування
юридичної особи

14
Начальник регiонального вiддiлу управлiння кредитами, Iнтеза
Санпаоло С.п.А. (м. Мiлан, Iталiя).
Термiн, на який обрано, – до припинення повноважень окремим
рiшенням Наглядової ради Банку.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Повноваження та обов’язки керiвника головного управлiння ризикменеджменту, члена Правлiння визначенi Статутом Банку,
Положенням про Правлiння Банку, iншими внутрiшнiми
нормативними документами Банку, Посадовою Iнструкцiєю та
вiдповiдним Договором/Контрактом з Членом Правлiння.
Керiвник головного управлiння корпоративного бiзнесу; член
Правлiння АТ "ПРАВЕКС БАНК"
Лупо Франческо (Mr. LUPO Francesco)

3. Ідентифікаційний код
юридичної особи

немає

4. Рік народження

1964

5. Освіта

Вища

6. Стаж роботи (років)
7. Найменування
підприємства та попередня

34
Керiвник головного управлiння корпоративного бiзнесу та малих i
середнiх пiдприємств; член Правлiння АТ "ПРАВЕКС БАНК".

посада, яку займав

8. Опис

1. Посада
2.Прізвище, ім’я, по
батькові фізичної особи або
повне найменування
юридичної особи

Термiн, на який обрано, – до припинення повноважень окремим
рiшенням Наглядової ради Банку.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Повноваження та обов’язки керiвника головного управлiння
корпоративного бiзнесу, члена Правлiння визначенi Статутом Банку,
Положенням про Правлiння Банку, iншими внутрiшнiми
нормативними документами Банку, Посадовою Iнструкцiєю. та
вiдповiдним Договором/Контрактом з Членом Правлiння.
Директор департаменту, член Правлiння АТ "ПРАВЕКС БАНК"
Ткалiч Iгор Олександрович

3. Ідентифікаційний код
юридичної особи

немає

4. Рік народження

1962

5. Освіта

Вища

6. Стаж роботи (років)

38

7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав

Начальник управлiння фiнансового монiторингу ВАТ «Ощадбанк».

8. Опис

Ткалiч Iгор Олександрович є директором департаменту iз
запобiгання легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним
шляхом, i внутрiшньої безпеки.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Повноваження та обов’язки директора департаменту iз запобiгання
легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, i
внутрiшньої безпеки; члена Правлiння визначенi Статутом Банку,
Положенням про Правлiння Банку, iншими внутрiшнiми
нормативними документами Банку, Посадовою Iнструкцiєю та
вiдповiдним Договором\Контрактом з Членом Правлiння.

1. Посада

Головний бухгалтер-директор департаменту бухгалтерського облiку
головного фiнансового управлiння

2.Прізвище, ім’я, по
батькові фізичної особи або
повне найменування
юридичної особи

Кiбець Ольга Юлiївна

3. Ідентифікаційний код
юридичної особи

немає

4. Рік народження

1950

5. Освіта

Вища

6. Стаж роботи (років)
7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав

50
Головний бухгалтер – директор департаменту бухгалтерського
облiку та глобального погодження головного фiнансового
управлiння ПАТКБ "ПРАВЕКС БАНК".

8. Опис

1. Посада
2.Прізвище, ім’я, по
батькові фізичної особи або
повне найменування
юридичної особи

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Повноваження та обов’язки Головного бухгалтера-директора
департаменту бухгалтерського облiку головного фiнансового
управлiння припинено 01.08.2018 року у зв’язку з закiнченням
строку дiї трудового договору.
Головний бухгалтер-директор департаменту бухгалтерського облiку
головного фiнансового управлiння
Науменко Ольга Володимирiвна

3. Ідентифікаційний код
юридичної особи

немає

4. Рік народження

1979

5. Освіта

Вища

6. Стаж роботи (років)

17

7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав

Заступник головного бухгалтера департаменту бухгалтерського
облiку та звiтностi Акцiонерне Товариство "ОТП БАНК".

8. Опис

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Приступила до виконання посадових обов’язкiв з 27.09.2018 р.
Повноваження та обов’язки Головного бухгалтера-директора
департаменту бухгалтерського облiку головного фiнансового
управлiння визначенi Статутом Банку, iншими внутрiшнiми
нормативними документами Банку та посадовою iнструкцiєю.

VI. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
Дата
виникнення

Непогашена
частина боргу (тис.
грн.)

Відсоток за
користування коштами
(відсоток річних)

Дата
погашення

X

33128.78

X

X

21.09.2018

33128.78

0.13

22.10.2018

X

X

X

за облігаціями (за кожним власним
випуском):

X

X

X

за іпотечними цінними паперами (за
кожним власним випуском):

X

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском):

X

X

X

за векселями (усього)

X

X

X

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

X

X

X

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

X

X

X

Податкові зобов'язання

X

X

X

Фінансова допомога на зворотній
основі

X

X

X

Інші зобов'язання та забезпечення

X

115811

X

X

Усього зобов'язань та забезпечень

X

156901.78

X

X

Види зобов'язань
Кредити банку
у тому числі:
кредит Банку
Зобов'язання за цінними паперами
у тому числі:

Опис:

7962

Iнформацiя розкрита вiдповiдно до вимог чинного законодавства України.

VII. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента
Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску

Найменування
органу, що
зареєстрував
випуск

Міжнародний
ідентифікаційний
номер

Тип цінного
паперу

Форма існування
та форма
випуску

Номінальна
вартість
акцій (грн.)

Кількість
акцій
(штук)

Загальна
номінальна
вартість (грн.)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

118/1/2017

Нацiональна
комiсiя з цiнних
паперiв та
фондового ринку

UA4000068159

Акція проста
бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні

0.58

1686585731

978219723.98

99.911141

28.12.2017

Вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства» акцiї АТ "ПРАВЕКС БАНК" (простi та привiлейованi) включенi до Бiржового
Списку ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» без включення до Бiржового реєстру (рiшення Операцiйного управлiння ПАТ «Фондова бiржа ПФТС»
вiд 04.04.2012).
З дати включення акцiй АТ "ПРАВЕКС БАНК" до Бiржового Списку ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» єдиним акцiонером АТ "ПРАВЕКС БАНК"
була i залишається Iнтеза Санпаоло С.п.А.; угод щодо купiвлi-продажу акцiй АТ "ПРАВЕКС БАНК" не укладалось.
Найменування: Публiчне акцiонерне товариство «Фондова бiржа ПФТС»;
Мiсцезнаходження: Україна, 01004, м. Київ, вул. Шовковична, 42-44;
Номери телефонiв та факсiв: +380 (44) 277 50 00, факс +380 (44) 277 50 01;
Iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ: 21672206;
Мiсце i дата проведення державної реєстрацiї: дата державної реєстрацiї: 03.11.2008 року, номер запису в Єдиному державному реєстрi
юридичних осiб та фiзичних осiб пiдприємцiв 1 070 145 0000 035024.
Орган державної реєстрацiї: Печерська районна в м. Києвi державна адмiнiстрацiя. Номер та дата видачi лiцензiї: лiцензiя на провадження
професiйної дiяльностi на фондовому ринку – дiяльностi з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку, що видана НКЦПФР: серiя AД № 034421,
видана 11.06.2012 р., термiн дiї – з 05.03.2009 р. до 05.03.2019 р.

Опис

05.01.2011

Опис

10/1/11

Нацiональна
комiсiя з цiнних
паперiв та
фондового ринку

UA4000068167

Акція
привілейована
бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні

0.58

1500000

870000

0.088858

Вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства» акцiї АТ "ПРАВЕКС БАНК" (простi та привiлейованi) включенi до Бiржового
Списку ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» без включення до Бiржового реєстру (рiшення Операцiйного управлiння ПАТ «Фондова бiржа ПФТС»
вiд 04.04.2012).
З дати включення акцiй АТ "ПРАВЕКС БАНК" до Бiржового Списку ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» єдиним акцiонером АТ "ПРАВЕКС БАНК"
була i залишається Iнтеза Санпаоло С.п.А.; угод щодо купiвлi-продажу акцiй АТ "ПРАВЕКС БАНК" не укладалось.
Найменування: Публiчне акцiонерне товариство «Фондова бiржа ПФТС»;
Мiсцезнаходження: Україна, 01004, м. Київ, вул. Шовковична, 42-44;

Номери телефонiв та факсiв: +380 (44) 277 50 00, факс +380 (44) 277 50 01;
Iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ: 21672206;
Мiсце i дата проведення державної реєстрацiї: дата державної реєстрацiї: 03.11.2008 року, номер запису в Єдиному державному реєстрi
юридичних осiб та фiзичних осiб пiдприємцiв 1 070 145 0000 035024.
Орган державної реєстрацiї: Печерська районна в м. Києвi державна адмiнiстрацiя. Номер та дата видачi лiцензiї: лiцензiя на провадження
професiйної дiяльностi на фондовому ринку – дiяльностi з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку, що видана НКЦПФР: серiя AД № 034421,
видана 11.06.2012 р., термiн дiї – з 05.03.2009 р. до 05.03.2019 р.

XІІ. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість
голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість
голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких
прав передано іншій особі

Номер
Кількість
Дата
свідоцтва
Міжнародний
акцій у
реєстрації
про
ідентифікаційний
випуску
випуску реєстрацію
номер
(шт.)
випуску

1

2

3

28.12.2017

118/1/2017

UA4000068159

4

Кількість
голосуючих
Кількість
акцій, права
голосуючих
голосу за
Загальна
Загальна
акцій, права
якими за
номінальна кількість
голосу за
результатами
вартість
голосуючих
якими
обмеження
(грн)
акцій (шт.)
обмежено
таких прав
(шт.)
передано
іншій особі
(шт.)
5

6

1686585731 978219723.98 1686585731

7

8

0

0

Опис:
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй зазначена вiдповiдно до iнформацiї, отриманої вiд депозитарних установ.
05.01.2011

10/1/11

UA4000068167

1500000

870000

1500000

0

0

Опис:
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй зазначена вiдповiдно до iнформацiї, отриманої вiд депозитарних установ.

XV. Проміжний звіт керівництва
Вiдповiдно до Рiшення Акцiонера Банку № 3/2018 вiд 27 липня 2018 року, на пiдставi
Статуту Банку та Положення про Наглядову Раду, достроково припинено повноваження Флавiо
Джанеттi та Луки Бокки як членiв Наглядової Ради Банку та обрано Андреа Фаццоларi та Лоренцо
Фоссi членами Наглядової Ради, вiдбулися змiни в складi Ревiзiйної комiсiї, а саме вiдповiдно до
того ж рiшення Акцiонера, на пiдставi Статуту Банку та Положення про Ревiзiйну комiсiю Банку
достроково припинено повноваження Дамiано Аккаттолi, Франческо Луки Д’Агостiно, Антонiо
Фурезi та призначено Мауро Бенцi, Джанкарло Мiранда, Сантiно Назеллi членами Ревiзiйної
комiсiї.
Важливi подiї, що вiдбулися впродовж звiтного перiоду, якi вплинули на промiжну
фiнансову звiтнiсть, вiдсутнi.
Управлiння ризиками спрямоване на захист Банку вiд усiх видiв ризикiв, характерних для
дiяльностi банкiв, а також на найбiльш ефективне розмiщення ресурсiв i точне планування потреб
у них. Банк постiйно вдосконалює методики управлiння ризиками, а саме: кредитним ризиком,
ринковим, лiквiдностi, операцiйним, стратегiчним, юридичним ризиками, ризиком репутацiї та
iншими ризиками, на якi наражається Банк.
Банк на щоквартальнiй основi здiйснює стрес тестування фiнансових та операцiйних
ризикiв з метою оцiнки потенцiйних збиткiв в кризових ситуацiях, визначення достатностi
капiталу та розробки системи реагування. Департамент управлiння ризиками звiтує щодо
результатiв стрес-тестування на засiданнях Правлiння та Наглядової Ради Банку. Проведення
стрес-тестування визначено вiдповiдними документами Банку, а саме: полiтиками та процедурами.
Основнi 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 потенцiйний ризик для надходжень та капiталу, який виникає
через неспроможнiсть сторони, що взяла на себе зобов'язання, виконати умови будь-якої
фiнансової угоди iз банком або в iнший спосiб виконати взятi на себе зобов'язання. Кредитний
ризик є в усiх видах дiяльностi, де результат залежить вiд дiяльностi контрагента, емiтента або
позичальника. Вiн виникає кожного разу, коли банк надає кошти, бере зобов'язання про їх
надання, iнвестує кошти або iншим чином ризикує ними вiдповiдно до умов реальних чи умовних
угод незалежно вiд того, де вiдображається операцiя – на балансi чи поза балансом.
Ризик лiквiдностi – це наявний або потенцiйний ризик для надходжень та капiталу, який
виникає через неспроможнiсть банку виконати свої зобов’язання у належнi строки, не зазнавши
при цьому неприйнятних втрат.
Ризик змiни процентної ставки (процентний ризик банку) – це ймовiрнiсть недоотримання
прибутку, отримання збиткiв, втрати економiчної вартостi Банку, пов’язана зi змiною процентних
ставок на ринку протягом певного перiоду часу.
Валютний ризик – це наявний або потенцiйний ризик для надходжень i капiталу, який
виникає через несприятливi коливання курсiв iноземних валют та цiн на банкiвськi метали.
Операцiйний ризик визначається як ризик збиткiв, який виникає в результатi
невiдповiдностi або невиконання процедур, невiрних дiй персоналу або внутрiшнiх систем, або
через зовнiшнi подiї. Операцiйний ризик також включає в себе юридичний ризик, але не включає
стратегiчний та репутацiйний ризики.
Ризик iнформацiйних технологiй - це ризик наражання на фiнансовi, репутацiйнi ризики та
ризик втрати частки ринку, як наслiдок використання iнформацiйних технологiй та зв'язку. Ризик
iнформацiйної безпеки вiдноситься до ризику iнформацiйних технологiй. Ризик iнформацiйних
технологiй, через рiзноманiтнiсть його складових частин вiдноситться до операцiйного ризику,
репутацiйного ризику i стратегiчного ризику.
Ризик репутацiї – це наявний або потенцiйний ризик для надходжень та капiталу, який
виникає через несприятливе сприйняття iмiджу фiнансової установи клiєнтами, контрагентами,

акцiонерами (учасниками) або органами нагляду.
Комплаєнс-ризик – це ризик юридичних санкцiй, фiнансових збиткiв або втрати репутацiї
внаслiдок невиконання банком вимог законодавства України, нормативно-правових актiв,
внутрiшнiх положень i правил, а також стандартiв саморегулiвних органiзацiй, що застосовуються
до його дiяльностi. Нездатнiсть передбачати вплив неналежних дiй працiвникiв банку може
призвести до негативного суспiльного резонансу та завдати шкоди репутацiї банку, навiть якщо не
було порушено вимог законодавства України.
Ризик iнформацiйної безпеки – це потенцiйний ризик для довгострокового iснування
банкiвської установи, що виникає через недолiки корпоративного управлiння, системи
внутрiшнього контролю або неадекватнiсть iнформацiйних технологiй i процесiв оброблення
iнформацiї з точки зору керованостi, унiверсальностi, надiйностi, контрольованостi i
безперервностi роботи.
Стратегiчний ризик – це наявний або потенцiйний ризик для надходжень та капiталу в
результатi помилок (недолiкiв) при прийняттi рiшень, якi визначають стратегiю дiяльностi та
розвитку банку. Це виражається в тому, що пiд час розробки стратегiї можуть бути не врахованi
або в недостатнiй мiрi врахованi загрози, котрi можуть виникнути в процесi дiяльностi банку,
неправильно чи недостатньо обґрунтовано визначенi перспективнi напрями дiяльностi, де банк
може досягнути переваг перед конкурентами, або через неправильнi управлiнськi рiшення,
неналежну реалiзацiю прийнятих рiшень i неадекватне реагування на змiни в бiзнес-середовищi.
Юридичний ризик – це наявний або потенцiйний ризик для надходжень та капiталу, який
виникає через порушення або недотримання банком вимог законiв, нормативно-правових актiв,
угод, прийнятої практики або етичних норм, а також через можливiсть двозначного тлумачення
встановлених законiв або правил.
Банк здiйснює управлiння ризиками, спираючись на принципи безперервностi,
передбачливостi i хеджування. Методи i системи управлiння ризиками, що використовуються
Банком, постiйно модифiкуються, вiдображаючи змiни умов ринку та продуктiв. У вiдповiдностi
до вимог ст.44 Закону України «Про банки i банкiвську дiяльнiсть» у Банку передбачена система
управлiння ризиками, яка складається з постiйно дiючих комiтетiв: Кредитного Комiтету,
Комiтету з управлiння кредитним ризиком, Комiтету з управлiння проблемними активами та
Комiтету з управлiння активами та пасивами.
До окремих структурних пiдроздiлiв, що забезпечують ризик-менеджмент Банку,
вiдносяться: Департамент управлiння ризиками, Департамент андерайтингу кредитiв, Департамент
роботи з непродуктивними кредитами, Департамент оцiнки застави та адмiнiстрування кредитiв,
Вiддiл управлiння активами, Вiддiл юридичної пiдтримки андерайтингу, фiнансової
реструктуризацiї та стягнення кредитiв, 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 i Полiтики управлiння ризиками. Монiторинг i
контроль здiйснюються Правлiнням Банку та постiйно дiючими комiтетами пiд керiвництвом
Наглядової Ради, як найвищого спостережного органу Банку. Пiдроздiли ризик-менеджменту є
незалежними вiд керiвникiв бiзнесових напрямiв, що пiдтверджується пiдпорядкуванням
керiвника Головного управлiння ризик-менеджменту Банку Головi Правлiння Банку.
Кредитний комiтет є найвищим постiйним комiтетом прийняття рiшень Банку щодо продуктивних
контрагентiв, чиї основнi повноваження полягають у прийняттi кредитних рiшень вiдповiдно до
виданих стратегiчних кредитних керiвних принципiв та кредитної полiтики, дiючи в межах
кредитних повноважень Банку та вiдповiдно до законiв та регуляторних положень Групи. При
голосуваннi на Кредитному Комiтетi керiвник головного управлiння ризик-менеджменту має
право «вето». Членами Кредитного Комiтету з правом голосу є: Голова Правлiння; начальник
вiддiлу спецiальної координацiї; керiвник головного управлiння ризик-менеджменту; директор

департаменту андерайтингу кредитiв; керiвник головного управлiння бiзнесу (якщо позицiя
вакантна або керiвник головного управлiння бiзнесу вiдсутнiй, директор департаменту
роздрiбного бiзнесу або директор департаменту роботи з корпоративними клiєнтами та з малими
та середнiми пiдприємствами є членами з правом голосу – альтернативно, залежно вiд питання
порядку денного, що знаходиться в межах їх компетенцiї).
Комiтет з управлiння кредитним ризиком є постiйним органом прийняття рiшень та
дорадчим комiтетом, завданням якого є забезпечення квалiфiкованого та координованого
управлiння кредитним ризиком в межах здiйснення кредитних повноважень Банку та у
вiдповiдностi до законiв, що застосовуються, регуляторних положень Групи та стратегiчних
рiшень Материнської компанiї. Головною функцiєю Комiтету є визначення та оновлення
стратегiчних керiвних принципiв щодо кредитного ризику та полiтики управлiння кредитами, що
базуються на постiйному монiторингу кредитного портфеля.
Комiтет з управлiння проблемними активами є найвищим постiйним комiтетом з прийняття
рiшень Банку щодо ризикованих та непродуктивних контрагентiв, чия основна вiдповiдальнiсть
полягає в здiйсненнi необхiдних заходiв з метою попередження та зменшення ризику кредитних
збиткiв, пов'язаних з ризикованими активами та активами, якiсть яких погiршилась, дiючи в межах
кредитних повноважень Банку та у вiдповiдностi до дiючого законодавства та регуляторних
положень Групи.
Головним завданням Комiтету з управлiння активами i пасивами (далi – КУАП) є захист
власного капiталу Банку та його розмiщення, узгодження активiв та пасивiв Банку з урахуванням
цiнової структури та профiлю погашення, вiдповiдно до законодавства або вiдповiдних внутрiшнiх
положень, а також iнструкцiй Материнської компанiї. 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: керiвник головного фiнансового управлiння; начальник вiддiлу спецiальної
координацiї; Голова Правлiння або виконуючий обов’язки Голови Правлiння; керiвник головного
управлiння ризик-менеджменту; директор департаменту роздрiбного бiзнесу, заступник Голови
Правлiння; директор департаменту роботи з корпоративними клiєнтами та з малими та середнiми
пiдприємствами; директор департаменту казначейства та фондових ринкiв.
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. 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.

ХVІ. Твердження щодо проміжної інформації
Керiвництво АТ «ПРАВЕКС БАНК» на основi усiєї наявної iнформацiї, знань, суджень стверджує,
що промiжна фiнасова звiтнiсть пiдготовлена вiдповiдно до вимог законiв України, нормативних
вимог Нацiонального банку України, НКЦПФР, вимог мiжнародних стандартiв фiнансової
звiтностi, мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв,
фiнансовий стан, прибутки та збитки АТ «ПРАВЕКС БАНК». Промiжний звiт керiвництва
АТ «ПРАВЕКС БАНК» включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї вiдповiдно до
частини четвертої статтi 40 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок» вiд 23.02.2006.

Проміжний скорочений звіт
про фінансовий стан (Баланс)
на 30.09.2018 (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
Усього активів

10
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
11
12

Кошти банків
Кошти клієнтів
Похідні фінансові зобов’язання
Боргові цінні папери, емітовані банком
Відстрочені податкові зобов'язання
Резерви за зобов'язаннями
Інші зобов'язання

13
14
15

Усього зобов'язань
Статутний капітал
Емісійні різниці
(Непокритий збиток)
Резервні та інші фонди банку
Резерви переоцінки

(у тисячах гривень)
31.12.2017
4

30.09.2018
3

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
16
16

Усього власного капіталу
Усього зобов'язань та власного капіталу

962 865
255 281
1 021 378
1 702 624
174 570

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

1 631
427 268
77 510

1 631
466 416
98 543

4 623 127

5 224 746

33 273
2 357 523
5 696
6 392
5 574
115 811

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

2 524 269

4 190 312

1 048 726
4 600 754
(3 792 525)
1 332
240 571

1 038 007
3 502 964
(3 771 287)
1 332
263 418

2 098 858
4 623 127

1 034 434
5 224 746

Затверджено до випуску та підписано
22.10.2018

року

Голова правління

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

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

Головний бухгалтер

Науменко О.В.
(підпис, ініціали, прізвище)

Проміжний скорочений звіт
про прибутки і збитки та інший сукупний дохід
(Звіт про фінансові результати)
за 3 квартал 2018 року
(у тисячах гривень)
Прим
ітки
2
19
19

Найменування статті
ІІІ кв 2018
30.09.2018
1
3
4
Процентні доходи
124 702
360 401
Процентні витрати
(23 222)
(75 497)
Чистий процентний дохід
101 480
284 904
Чисте зменшення резервів під знецінення кредитів
6,7,8
та заборгованості клієнтів, коштів в інших банках
4 209
27 826
Чисті процентні доходи після створення резерву
під знецінення кредитів та заборгованості
клієнтів, коштів в інших банках
105 689
312 730
Комісійні доходи
20
35 181
105 331
Комісійні витрати
20
(12 609)
(35 625)
Чистий прибуток від операцій із іноземною
валютою
4 870
13 246
Чистий (збиток) від переоцінки іноземної валюти
(222)
(2 454)
(Витрати)/доходи, які виникають під час первісного
визнання фінансових активів за процентною
ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова
21
1
Доходи, які виникають під час первісного визнання
фінансових зобов'язань за процентною ставкою,
вищою або нижчою, ніж ринкова
21
Чисте (збільшення)/зменшення резервів під
10
знецінення інших активів
1 172
(1 707)
Чисте зменшення/(збільшення) резервів за
14
зобов’язаннями
(450)
266
Інші операційні доходи
21
3 709
32 209
Витрати на виплати працівникам
(56 170)
(166 901)
Витрати зносу та амортизація
(16 901)
(52 854)
Інші адміністративні та операційні витрати
22
(81 849)
(234 823)
Збиток до оподаткування
(17 558)
(30 560)
Вигоди щодо податоку на прибуток
23
983
1 038
Збиток від діяльності, що триває
(16 575)
(29 522)
ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД:
СТАТТІ, ЩО НЕ БУДУТЬ РЕКЛАСИФІКОВАНІ В ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК
Зміни результатів переоцінки за операціями з
17
акціонерами
59
255
Податок на прибуток, пов’язаний із статтями іншого
сукупного доходу, що не буде рекласифікований у
17
прибуток чи збиток
37
(287)
СТАТТІ, ЩО БУДУТЬ РЕКЛАСИФІКОВАНІ В ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК
Зміни результатів переоцінки цінних паперів
17
1 402
217
Податок на прибуток, пов’язаний із статтями іншого
сукупного доходу, що буде рекласифікований у
17
прибуток чи збиток
(252)
(39)
Інший сукупний(збиток) після оподаткування
1 245
146
Усього сукупного збитку за період
(15 330)
(29 376)
Збиток, що належить власникам банку
(16 575)
(29 522)
Усього сукупного збитку, що належить власникам
банку
(15 330)
(29 376)
Збиток на акцію від діяльності, що триває:
Чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію (в
гривнях)
(0,01)
(0,02)
Скоригований чистий (збиток) на одну просту акцію
24
(в гривнях)
(0,01)
(0,02)

ІІІ кв 2017
5
66 805
(24 848)
41 957

30.09.2017

6
220 119
(86 747)
133 372

21 650

30 743

63 607
55 036
(25 277)

164 115
155 426
(62 860)

5 338
(2 127)

12 577
(1 621)

-

(2 607)

614

1 032

(1 525)

(1 178)

6 173
(45 446)
(16 414)
(67 010)
(27 031)
983
(26 048)

6 087
83 534
(146 436)
(49 472)
(216 862)
(58 265)
728
(57 537)

84

286

(101)

645

(569)

(84)

102
(484)
(26 532)
(26 048)

15
862
(56 675)
(57 537)

(26 532)

(56 675)

(0,02)

(0,03)

(0,02)

(0,03)

(у тисячах гривень)
Найменування статті
1
Збиток на акцію, що належить власникам банку:
Чистий (збиток) на одну просту акцію за період (в
гривнях)
Скоригований чистий (збиток) на одну просту
акцію за період (в гривнях)

Прим
ітки
2
24
24

ІІІ кв 2018
3
-

30.09.2018

4

ІІІ кв 2017
5

30.09.2017

6
0

(0,01)

(0,02)

(0,02)

(0,03)

(0,01)

(0,02)

(0,02)

(0,03)

Затверджено до випуску та підписано
22.10.2018
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Голова правління

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

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

Головний бухгалтер

Науменко О.В.
(підпис, ініціали, прізвище)

Проміжний скорочений звіт
про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал)
за 3 квартал 2018 року
(у тисячах гривень)
Належить власникам банку

1
Залишок на 01 січня 2017 року
Усього сукупного доходу
(збиток) за 30.09.2017 року
інший сукупний дохід
Переоцінка основних засобів або реалізований
результат
Переоцінка цінних паперів
Операції з акціонерами
Залишок на кінець дня 30 вересня 2017 року

2
1 038 007
-

емісійні різниці та
інший додатковий
капітал
3
3 502 964
-

-

Залишок на 01 січня 2018 року
Зміни від застосування МСФЗ 9
Скоригований залишок на 01 січня 2018 року
Усього сукупного доходу
(збиток) за 30.09.2018 року
інший сукупний дохід
Переоцінка основних засобів або реалізований
результат
Переоцінка цінних паперів
Операції з акціонерами
Емісія акцій:
номінальна вартість
емісійний дохід
Залишок на 30 вересня 2018 року

Найменування статті

статутний
капітал

резервні та інші
фонди

резерви
переоцінки

4

5

нерозподілений
прибуток

усього

Усього
власного
капіталу

1 332
-

267 585
(16 546)
(16 546)

6
(3 682 223)
(40 129)
(57 537)
17 408

7
1 127 665
(56 675)
(57 537)
862

8
1 127 665
(56 675)
(57 537)
862

-

-

1 038 007

3 502 964

1 332

(16 523)
(69)
46
251 039

17 178
230
(3 722 352)

655
(69)
276
1 070 990

655
(69)
276
1 070 990

1 038 007

3 502 964

1 332

263 418

1 038 007
-

3 502 964
-

1 332
-

263 418
(22 847)
(22 847)

(3 771 287)
(14 678)
(3 785 965)
(6 560)
(29 522)
22 962

1 034 434
(14 678)
1 019 756
(29 407)
(29 522)
115

1 034 434
(14 678)
1 019 756
(29 407)
(29 522)
115

-

-

-

(22 963)
178
(62)

22 663
299

(300)
178
237

(300)
178
237

10 719
1 048 726

1 097 790
4 600 754

1 332

240 571

(3 792 525)

10 719
1 097 790
2 098 858

10 719
1 097 790
2 098 858
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Проміжний скорочений звіт
про рух грошових коштів за прямим методом
за 3 квартал 2018 року
(у тисячах гривень)
Найменування статті
1
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
отримані/(сплачені) від
операційної діяльності до змін
в операційних активах та
зобов'язаннях
Чисте зменшення обов'язкових
резервів у Національному банку
України
Чисте зменшення/
(збільшення) кредитів та
заборгованості банків
Чисте зменшення/ (збільшення)
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
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/ (використані) від
інвестиційної діяльності
Емісія простих акцій
Чисті грошові кошти, що

за IIІ квартал 2018
за IIІ квартал 2017
Примітки
30.09.2018
року
року
2
3
4
5
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
180 053
368 857
63 293
(23 550)
(79 768)
(24 521)
35 307
105 405
55 054
(12 605)
(35 654)
(25 280)

30.09.2017
6
221 982
(94 031)
156 449
(62 884)

4 870

13 246

5 338

12 577

2 511

7 706

2 466

61 885

(49 467)

(161 279)

(47 151)

(148 953)

(81 849)

(234 823)

(67 011)

(216 863)

55 270

(16 310)

(37 812)

(69 838)

-

-

1 288

8 978

47 310

(112 138)

2 932

(166 432)

52 109

(426 599)

76 185

383 578

9 537

21 018

(8 641)

(4 402)

31 716

31 747

(4 133)

(41 665)

(327 792)

(572 342)

(112 118)

(534 306)

(62)

(31 305)

(5 572)

(31 290)

(1 555)

(1 109 282)

(12 204)

2 251

(100 075)

(453 126)

(11 483 353)

(37 070 373)

(133 467)
(2 215 211)
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
(24 803 462)
(73 348 279)
24 901 917
(5 890)

74 403 260
(15 686)

11 470 000
(21 417)

37 421 000
(22 229)

3 550

11 712

2 521

4 842

2 274

39 045

21 266

56 208

(17 855)

(23 479)

(5 156)

(12 277)

(16 139)

377 171

-

-

80 534
1 066 573
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
(3)
1 108 509
(3)
1 108 509

(у тисячах гривень)
Найменування статті

Примітки

1
використані від фінансової
діяльності
Чисте зменшення грошових
коштів та їх еквівалентів
Вплив змін офіційного курсу
Національного банку України
на грошові кошти та їх
еквіваленти
Грошові кошти та їх
еквіваленти на початок
періоду
Грошові кошти та їх
еквіваленти на кінець періоду

2

за IIІ квартал 2018
року
3

30.09.2018
4

за IIІ квартал 2017
року
5

30.09.2017
6

(52 936)

(40 129)

(116 214)

(75 955)

(42 885)

(85 699)

17 755

10 357

6

1 058 686

1 088 693

950 552

917 691

6

962 865

962 865

852 093

852 093

Затверджено до випуску та підписано
22.10.2018

року

Голова правління

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

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

Головний бухгалтер

Науменко О.В.
(підпис, ініціали, прізвище)

Проміжний скорочений звіт
про рух грошових коштів за непрямим методом
за 3 квартал 2018 року

Найменування статті

Примітки

Звітний період

Попередній
період

1

2

3

4

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Прибуток/(збиток) до оподаткування
Коригування:
Знос та амортизація
Чисте збільшення/(зменшення) резервів під знецінення активів
Амортизація дисконту/(премії)
Результат операцій з фінансовими інструментами, що
обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або
збиток
Результат операцій з фінансовими похідними інструментами
Результат операцій з іноземною валютою
(Нараховані доходи)
Нараховані витрати
Чистий збиток/(прибуток) від інвестиційної діяльності
Чистий збиток (прибуток) від фінансової діяльності
Інший рух коштів, що не є грошовим
Чистий грошовий прибуток/(збиток) від операційної
діяльності до змін в операційних активах та зобов'язаннях
Зміни в операційних активах та зобов'язаннях
Чисте зменшення (збільшення) обов'язкових резервів у
Національному банку України
Чисте зменшення (збільшення) торгових цінних паперів
Чисте зменшення (збільшення) інших фінансових активів, що
обліковуються за справедливою вартістю з визнанням
результату переоцінки у фінансових результатах
Чисте зменшення (збільшення) коштів в інших банках
Чисте зменшення (збільшення) кредитів та заборгованості
клієнтів
Чисте зменшення (збільшення) інших фінансових активів
Чисте зменшення (збільшення) інших активів
Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків
Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів
Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних паперів, що
емітовані банком
Чисте збільшення/(зменшення) резервів за зобов'язаннями
Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових зобов'язань

Чисте збільшення/(зменшення) інших зобов'язань
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від
операційної діяльності до сплати податку на прибуток
Податок на прибуток, що сплачений
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від
операційної діяльності
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж
Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі банку на
продаж
Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення
Надходження від погашення цінних паперів у портфелі банку до
погашення
Придбання дочірніх компаній за вирахуванням отриманих
грошових коштів
Надходження від реалізації дочірньої компанії за вирахуванням
сплачених грошових коштів
Придбання асоційованих компаній
Надходження від реалізації асоційованих компаній
Придбання інвестиційної нерухомості
Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості
Придбання основних засобів
Надходження від реалізації основних засобів
Придбання нематеріальних активів
Надходження від вибуття нематеріальних активів
Дивіденди, що отримані
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від
інвестиційної діяльності
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Емісія простих акцій
Емісія привілейованих акцій
Інші внески акціонерів, крім емісії акцій
Викуп власних акцій
Продаж власних акцій
Отримання субординованого боргу
Погашення субординованого боргу
Отримання інших залучених коштів
Повернення інших залучених коштів
Додаткові внески в дочірню компанію
Надходження від продажу частки участі без втрати контролю
Дивіденди, що виплачені
Інші виплати акціонерам, крім дивідендів
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від

фінансової діяльності
Вплив змін офіційного курсу Національного банку України
на грошові кошти та їх еквіваленти
Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх
еквівалентів
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду

Промiжний скорочений звiт про рух грошових коштiв за непрямим методом за 3 квартал 2018
року не заповнено, оскiльки Банк користується прямим методом.
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