
Звiт про фiнансовий стан
за IV квартал 2013 року

пАткБ "прАвЕкс-БАнк"
muс,

Наймеrгчвання cTaTTi

за станом на

з1.12.201з
(на кiнець дня)

за станом на

з|.12.2012
(на кiнець дня)

1 2 3

Активи
Грошовi кошти та ix еквiваленти 876 856 601 007
Кошти обов'язкових резервiв банку в
Нацiональному банку

|l0 524 74 |25

Iншi фiнансовi активи, що облiковуються за

слраведливою вартiстю через прибуток або

збиток

2 898 з 006

Кошти в iнших банках, у т. ч.: 22\ 096 200
в lноземнlи вzulютl /.э 749

резерви пiд знецiнення коштiв в iнших банках (2 2з1)
Кредити та заборгованiсть клiентiв, у т. ч.: 2 з,l0 655 2 696 016

кредити та заборгованiсть юридичних осiб, у т.
ч.:

709 955 21з ,789

в lноземнlи вzL,Iютl l98 4з7 478 156

резерви пlд знецlнення кредитlв та
заборгованостi клiснтiв

(1 19 зз5) (l36 789)

кредити та заборгованiсть фiзичних осiб, у
т. ч.:

1 660 700 482 227

в 1ноземнlи вzL.Iютl з65 878 380 206

резерви пlд знецlнення кредитlв та
заборгованостi кл icHTi в

(972 650) (1 598 714)

Щiннi папери в портфелi банку на продаж, у т.
ч.:

l01 605 12,7 220

резерви пlд знецlнення цlнних паперlв у
портфелi банку на продаж

(1 56)

Iнвестицiйна HeplatoMicTb 9 з2,7 |0 822

!ебiторська заборгованlсть щодо поточного
податку на прибуток

1 558 l 558

в iдстрочений податковий актив зб 725 з5 49з
OcHoBHi засоби та нематерiальнi активи 638 859 6"/4 |4з
Iншi фiнансовi активи, у l,. ч.: 28,726 41 670

резерви пiд iншi фiнансовi активи 1з 945) 1 600)
Iншi активи, у т. ч,: з0 829 з8 4з,7

резерви пlд 1нш1 активи (| 427) (5 l4)
Необоротнi активи, утримуванi для продажу ,74 65з 25 041
Усього активiв, у т. ч.: 4 504 311 4 334 738

в 1ноземнlи вzlпютl 881 з8з 1 зз0 066



Наймеrryвання cTaTTi

за станом на
зl.|2,201з

(на кiнець дня)

за станом на
зl.|2.2012

(на кiнець дня)
] 2 аJ

ЗОБОВ,ЯЗАНIIЯ
Кошти банкiв,у т. ч.: 83 з40 34з 084

в lноземнlи ва_пют 83 279 зз9 546

Кошти клiснтiв. ч т.ч.: а
J 045 0з4 1 l0l 040

кошти юридичних осiб, у т. ч.: 908 502 687 425

в lноземнlи вzUIютl 240 689 1б8 820

кошти юридичних осiб на вимогу, у т. ч.: 419 826 495 8з4
в lноземнlи в€lJlютl 47 949 l 09 657

кошти фiзичних осiб, у т. ч.: 2 lзб 5з2 2 41з 615

в lноземнlи вrlпютl 145 094 864 |62

кошти фiзичних осiб на вимогч. ч т. ч.: 169 676 66,7 54]I

в lноземнlи вzLIIютl l78 865 204 84з
Борговi цiннi папери, eMiToBaHi банком, у т. ч.: 99 l80

в 1ноземнlи вrL]Iютl

вiдстрочене податкове зобов'язання з 5з2
резерви за зобов'язаннями 2 04з 2 з77
lншi фiнансовi зобов'язання 88 092 |-lб l59
[ншi зобов'язання 50 900

,75 952
Субординований борг 1 19 095 |l9 466

Усього зобов'язань, у т. ч.: 3 392 037 3 917 258
в lноземнlи ваJIютl 1 21з 889 60l 844

ВЛАСНИИ КАПIТАЛ
статчтний капiтал 949 1,70 941 920
Емiсiйнi рiзницi 52l 161 786 807

непокtэитий збиток 61 1 з33) (1 547 8з0)

Резе|эвнi та iншi фонди банк} | зз2 | зз2
резерви пеDеоцiнки 251 944 2з5 251

усього власного капiталу | ||2 274 4l7 480

усього зобов'язань та власного капiталч 4 504 311 4 334 738

Затверджено до випуску та пiдписано

Голова Правлiння
IIАткБ "прАвЕкс-БАнк"

Головний бlхгалтер
пАткБ "прАвЕкс-БАнк"

Кириченко Т.О.

Кiбець о.Ю,
м

Вик. Мельник T.I. (тел. (044)20|-|'7-57)
20,01.2014



Звiт прО прибуткИ i збиткИ та iншиЙ сукупниЙ дохiд
за IV квартал 2013 року

пАткБ "прАвЕкс-БАнк"
(muс.z|эн.)muс.2Dн.

Наймелryвання cTaTTi

За станом наЗ]l.12.20lЗ
(на кiнець дня)

За станом на З1 "12.20lr2
(на кiнешь лня)

за лоточний
KBapTzlп

за I]оточнии
квартrlл

наростаючим
пiдсумком з

початку року

за поточнии
квартал

за поточний
квартаJI

наростаючим
пiдсумком з

початку року

l 2 J 1 5

Ппошент доходи 100 969 4з8 00з 128 99з 569 090

Процентн витрати (66 670 (з22 l02 (8з 341) (з24 -l56,

чистий процентний дохiд з4 299 115 901 45 652 244 зз4

Комiсiйн доходи 52 114 195 149 5з бз2 208 076

KoMic ин витрати (5 800) 16 620) (2 7 56) 14 646)

Результат вiд продажу цiнних паперlв у
портфелi банку на продаж 584 605 31 (1 l02)

Результат вiд операцiй з iноземною

вЕUIютою 9 зз2 30 985
,7 

494 з2 0з0

Результат вiд переоцiнки iноземноi

ва_пюти (4 7,76) 1 зз7] | 12,/ (4 082)

Результат вiд переоцiнки об'сктtв

i нвестицiйноi Hep),xoMocTi 590 59с

Витрати, якi виникають пiд час первiсного

визнання фiнансових активiв за

процентною ставкою, вищою або

нижчою, нiж ринкова (l з82) (2 8з4) (2 68з)

Витрати/(доходи), якi виникають пlд час

первiсного визнання фiнансових
зобов'язань за процентною ставкою,

вищою або нижчою, нiж ринкова (248, 121 (4) з|7

Вiдрахування до резерву пlд знецlнення

кредитiв та коштiв в iнших банках l58 9з5 l 45 606 (771 445) (920 з04)

Вiдрахування до резерву пlд знецrнення

дебiторськоТ заборгованостi та iнших

фiнансових активiв (298. (l 069) (563) (7 41)

Резерв пiд знецiнення цiнних паперlв у
портфелi банку на продrDк 1 56) (156)

Вiдрахування до резервlв за

зобов'язаннями
,729 (190 940 (1 2l0)

Iншi операцiйнi доходи l5 008 26 2,79 4 186 l2 025

Адмiнiстративнi та iншi операцtйнl

витрати 159 376) (556 605) (160 з51 (550 859)

Прибуток/(збиток) до оподаткування 99 555 (6з 817) (822 057) (998 85 l

Витпати на податок на прибуток (2 298) 111 063) |41 510)



Наймеrrvвання cTaTTi

За станом на 31.12.20lЗ
(на кiнець дня)

За станом наЗ]r.12.2012
(на кiнець дня)

за поточний
кварта,II

за поточний
KBapTzLrI

наростаючим
пiдсумком з

початку року

за поточний
кварта!т

за поточний
KBapTaJ,I

наростаючим
пiдсумком з

початку року

Прибуток/(збиток) вiд дiяльностi, що
тDивас 99 555 (66 ll5) (9зз l 20) (l 140 361)

[Iпибчток/(збиток) 99 555 (66 l l5, (9зз 120) l 140 з61

IНШИИ СУКУПНИИ ЛОХIД:
Переоцiнка цiнних паперiв у портфелi
банку на продаж (2з4) (28| l 618 l 070

Переоцiнка основних засобiв та
нематерiальних активiв 19 з8l lб 978 (8 925) (8 9з2)
Податок на прибуток, пов'язаний з iншим
сукупним доходом (3) 12,70 l 254

Iцший сукупний дохiд пiсля
оподаткування l9 |41 16 694 (6 0з7) (6 608)

Усього сукупного доходу l18 702 (49 421) (9з9 157) (1 146 969)

Прибутоrс/(збиток) на акцiю вiд

дiяльностi, що тривае:

чистий прибlток/(збиток) на одну просту
акцiю 0,06 (0,04) (0,58) (0.71

скоригований чистий прибуток/(збиток)
на одну просту акцiю 0,06 (0,04) (0,58) (0,71

Прибчток/(збиток) на акцiю за KBaDTzlJI:

чистий прибуток/(збиток) на одну просту
акцiю 0,06 (0.04) (0.58) (0,7l)

скоригований чистий прибуток/(збиток)
на одrгу просту акцiю 0,06 (0.04,) (0.58) (0,7l

Затверджено до випуску та пiдписано

Голова Правлiння
пАткБ "прАвЕкс-БАнк"

Головний бухгалтер
пАткБ "прАвЕкс-БАнк"

Кириченко Т.О.

Кiбець о.Ю.

20,01.20]I4

Вик. Мельник T.I. (тел. (044)201-17-57)



Примiтка. ДивЦенди
за IV квартал 2013 року

пАткБ "прАвЕкс-БАнк"
(тис, грн.)

Рядок Найменуванrrя cTaTTi За станом на31',12.20lЗ
(на кiнець дня)

За станом наЗ]r.|2.2012
(на кiнець дня)

за простими
акцiями

за привlлеио-
ваними акцiями

за IIростими
акцiями

за привiлейо-
ваними акцiями

1 2 3 4 5 6

1 залишок за станом на початок
пепiодч

2 Щивiденди, за якими
прийнято рiшення щодо
виплати протягом перiоду |5,7 \51

) Збiльшення резервного фонду
за рахунок дивiдендiв 1 57) |57

4 За-пишок за станом на кiнець
перiоду

5
.Щивiденди на акцiю, за якими
прийнято рiшення щодо
виплати протягом перiоду

Затверджено до випуску та пiдписано

Голова Правлiнrrя
пАткБ "прАвЕкс-БАнк"

Головний бухга-llтер
гIАткБ "прАвЕкс-БАнк"

Вик. Мельник T.I. (тел. (044) 201-1'7 -5'7)

Кириченко Т.О.

Кiбець О.Ю.

20.0|,2014



а) Банк не мас потенцiйних
податкових зобов'язань, щодо

Примiтка <<Потенцiйнi зобов'язання банку>>

за IV квартал 2013 року
ПАТкБ (ПРАВЕкС-БАнк>

зобов'язань, пов'язаних 1з

яких не створено резервiв
розглядом справ у судi, та потенцiйних
пiд потенцiйнi зобов'язання.

б) Зобов'язання з капiтальних вкладень.

За станом на 31 грудня 201З року у
БАНК" мав зобов'язання, пов'язанi
активiв, на с}му 1 419 тис. грн.

вiдповiдностi до укладених угод ПАТКБ ,,ПРАВЕКС-
з придбанням основних засобiв та нематерiальних

в) Вiдповiднiсть податковому законодавству та iншим регулятивним вимогам.

Вимоги законодавства Украiни щодо оподаткування та iнших питань, пов'язаних з банкiвськими
операцiями, у тому числi валютне регулювання, постiйно змiнюеться. Законодавство та

регулятивнi вимоги не завжди однозначно сформульованi та € предметом рiзнобiчних тл}мачень
з боку мiсцевих та центральних органiв влади, а також iнших виконавчих органiв. Приклади
невiдповiдностi у таких тлумаченнях не с рiдкiстю.
Банк виплатив або нарахував Bci належнi податки та збори, вiдповiдно до норм чинного
законодавства та мае достатнi пiдстави для того, щоб успiшно вiдхилити можливi претензii
податкових органiв i не вважа€, що вiдповiдний ризик е суттевим.



Примiтка. Потенцiйнi зобовОязання банку
за IY квартал 2013 року

пАткБ "прАвЕкс-БАнк"
Таблиця 1. Структура зобов'язань з кредитування

Рядок Найменування cTaTIi
за станом на
з1,12.201з

(на кiнець дня)

за станом на
зl.|2.2012

(на кiнець дня)

l 2 J 4

l
Зобов'язання з кредитування,

що наданi l 598 5 7з5

2 невикопистанi коедитнi лiнii 57з з3]' з8"l721
3 Експоптнi акпепитиви lб 590 ll 866

4 Iмпоотнi акDелитиви 6 477 6 192
5 ГарантiТ виданi l8 зl5 2з з42

6

Резерв за зобов' язаннями,

що пов'язанi з

кDедитчванням lбзl (,794\

7

Усього зобов'язань, шо
пов'язанi з кредитуванням за
MiHvcoM DезеDвч 614 680 4з4 062

Таблиця 2. Зобов'язання з кредитування у розрiзi валют
тис

Рядок Найменування cTaTTi

за станом на
31.12.2013

(на кiнець дня)

за станом на
зl.,l2.2012

(на кiнець дня)

1 2 J 4

t Гривня з26 176 l94 824

2 Долар США 211 2,75 |86 744

J Свро 14 506 50 |26
4 IHrTli 2 12з 2 з68
5 Усього 614 680 4з4 062

Таблиця 3. Активи, що наданi в заставу без припинення визнання

Затверджено до випуску та пiдписано

Голова Правлiння
пАткБ "прАвЕкс-БАнк"

Головний бухгалтер

Кириченко Т.О.

Кiбець О.Ю,

20.01 .2014

пАткБ "прАвЕкс-БАнк"

ис,

Рядок Найменування cTaTTi

За станом на З 1 .1 2.20 1 З

(на кiнець дня)

За станом наЗ1.12.2012
(на кiнець дня)

активи, наданl в

заставч
забезпечене
зобов'язання

активи, наданl в

заставч
забезпечене
зобов'язання

1 2 J 4 5 6

IJiHHi папери в портфелi
банкч на пDолаж з 709

2 Усього з 709

Вик. Мельник T.I. (тел. (044) 201-1



Примiтка. OKpeMi показники дiяльностi банку
за IV квартал 2013 року

пАткБ "прАвЕкс-БАнк"

Рядок Найменчвання cTaTTi

за станом на
З1.12.201З (на

кiнець дня)

Нормативнi
показники

l 2 3 4

Регулятивний капiтал банку (тис. грн.) 729 626

не менше
120 000 тис. грн.

2 ,Щостатiсть (адекватнi сть) регулятивного капiталу (%) 17,54о^ не менше 10оlо

J

Спiввiдношення регулятивного капiта,ту до сукупних
активiв (%)

12,5l% не менше 90lо

4 Поточна лiквiднiсть (%) 86,56уо не менше 400lо

5

Максимальний розмiр кредитного ризику на одного
контрагента (0%)

2з,24оh не бiльше 25%

6 Великi кредитнi ризики (%) 81,38% не бiльше 800%

,7

Максимальний розмiр кредитiв, гарантiй та
поручительств, наданих одному iнсайдеру (%)

1,45о^ не бiльше 50%

8

Максимальний сукупний розмiр кредитiв, гарантiй та
поручительств, наданих iнсайдерам (%)

1,92о^ не бiльше З0%

9 Рентабельнiсть активiв (О%) 0,00% х

l0
Кредитнl операцll, що класифlкованl за l категорlею

якостi (тис. грн.) 2 з56 588 х

10.1

Сформований резерв за операцiями, що класифiкованi
за I категорiею якостi (тис. грн.) 12 з9,7 х

l1
Кредитнi операцii, що класифiкованi за Il категорiею
якостi (тис. грн.) lз9 \з,7 х

11,1

Сформований резерв за операцiями, що класифiкованi
за II категорiсю якостi (тис.грн.) 6 628 х

|2

Кредитнi операцii, що класифiкованi за III категорiсю
якостi (тис. грн.) 26 996 х

12.1

Сформований резерв за операцiями, що класифiкованi
за III категорiсю якостi (тис.грн.) 5 25,7 х

lз
Кредитнi операцiТ, що класифiкованi за IV категорiсю
якостi (тис.грн.) 56 705 х

1з.l
Сформований резерв за операцiями, що класифiкованi
за ГV категорiею якостi (тис.грн.) 2з,/29 х

|4
Кредитнi операцiТ, що класифiкованi за V категорiсю
якостi (тис.гон.) | 

,706 
062 х

14.1

Сформований резерв за операцiями, що класифiкованi
за V категорiею якостi (тис. грн.) l 047 8з1 х

15 Чистий збиток на одну просту акцiю (грн.) (0,04) х



Рядок Наймеrтчвання cTaTTi

за станом на
Зl,12.20lЗ (на

кiнець дня)

Нормативнi
пок€lзники

1 2 3 4

lб

Перелiк учасникiв (акцiонерiв) банку, якi прямо та
опосередковано володiють 10 % i бiльше вiдсотками
стат!тного капiталу банкч

Iнтеза Санпаоло
С.П.А., Iталiя,
пряма участь -

100,00%,

опосередкована

участь - 0,000%,

загальниЙ %о у
статутному
капiталi -

100.00%.

Затверджено до випуску та пiдписано

Голова Правлiння
пАткБ "прАвЕкс-БАнк"

Головний бухгаlrтер
пАткБ "прАвЕкс-БАнк"

Вик. Мельник T.I. (тел. (044)20ll-1'7-5'7)

Кириченко Т.О.

Кiбець О.Ю.

20,01.20l4


