
Звiт про фiнансовий стан
за III квартал 2013 року

пАткБ "прАвЕкс-БАнк"
muс.

Найменчвання cTaTTi

за станом на
з0.09.201з

(на кiнець дня)

за станом на
з|.|2.2012

(на кiнець дня)
l 2 J

Активи
Грошовi кошти та Тх еквtваленти 8з8 218 601 007
Кошти обов'язкових резервiв,банку в
Нацiональному банкy

l29 з,79 74 |25

Iншi фiнансовi активи, що облiковуються за
справедливою вартiстю через прибlток або
збиток

з 621 з 006

Кошти в iнших банках, у т. ч.: I52 569 200
в lноземнlи вапют1

резерви пiд знецiнення коштiв в iнших банках (1 5з9)
Кредити та заборгованiсть клiентiв, у т. ч.: 2 \841з,7 2 696 0lб

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

64ll,774 1 2|з 789

в lноземнlи вrLтютl 141 918 4,78 |56

резерви пlд знецrненнll кредитlв та
заборгованостi клiентiв

(133 771) (1зб 789)

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

l 542 збз | 48222,7

в 1ноземнlи в€lJIютl 32l 688 з80 206

резерви пlд знецlнення кредитlв та

заборгованостi клiснтiв
(| 44з l42) (1 598 714)

I_{iHHi папери в портфелi банку на продаж, у т.
ч.:

5з5 4зl 1,27 220

резерви пiд знецiнення цiнних паперiв у
портфелi банку на продчDк

Iнвестицiйна Hep\rxoмlcTb 8 7з7 I0 822
Щебiторська заборгованiсть щодо поточного
податку на прибчток

1 558 1 558

В iдстрочений податковий актив зб 725 з5 49з
OcHoBHi засоби та нематерiальнi активи 640,1з5 6,7414з
Iншi фiнансовi активи, у т, ч.: 2з 98з 47 6,70

резерви пiд iншi фiнансовi активи (1i 678) (1 600)
Iншi активи, у т. ч.: з4 |74 з8 4з7

резерви пiд iншi активи l 1з5) (514)
Необоротнi активи, утримуванi для прод2Dку 45 зl4 25 041'

Усього активiв, y т. ч.: 4 б34 581 4 334 738
в lноземнlи вzLгIютl i 007 07з 1 зз0 066

зоБов,язАнIlя
Кошти банкiв.у т. ч.: 8з 116 343 084

в 1ноземнlи вшIют 8з 064 зз9 546
Кошти клiентiв, у т.ч.: з 268 091 J 101 040



Наймеrтчвання cTaTTi

за станом на
з0.09.201з

(на кiнець дня)

за станом на
з1.12,20|2

(на кiнець дня)
1 2 3

кошти юридичних осiб, у т. ч.: 90з 526 68,7 425

в tноземнlи вzrлют1 26| 8з2 l 68 820

кошти юридичних осiб на вимоry, у т. ч.: 5з0 з50 495 8з4
в 1ноземнlи вzLIIютl 46 85з |09 65,7

кошти фiзичних осiб. ч т, ч.: 2 з64 565 2 41з 615

в lноземнlи в€tлютl 815 661 864 \62

кошти фiзичних осiб на вимоry, у т. ч.: 890 27| 66,7 541

в 1ноземнlи вzlпютl |94 529 204 84з
Борговi цiннi папери, eMiToBaЁi банком, у т. ч.: 1 99 180

в lноземнlи вапютl

в iдстрочене податкове зобов'язання з 5з2
резерви за зобов'язаннями 3 055 2з,7,7

Iнш фiнансовi зобов'язання 111 |7з 1,76 159

Iнш зобов'язання 54,741 75 952
Субординований борг 1 17 508 ll9 466

Усього зобов'язань. y т. ч.: 3 641. 217 3 9\7 258
в 1ноземнlи вчrлютr 1 з08 4зб l 601 844

ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ
Статутний капiтал 949 1,70 941 920
Емiсiйнi рiзницi 1 521 161 786 807
непокритий збиток (1 711 096) (1 547 8з0)

резервнi та iншi фонди банку l зз2 I зз2
Резерви переоцiнки 2з2 797 zз5 251

усього власного капiталу 993 364 4l7 480

усього зобов'язань та власного капrталy 4 634 581 4 334 738

Затверджено до випуску та пiдписано

Голова Правлiння
IIАткБ "прАвЕкс_БАнк"

Т.в.о. Головного бухгалтера
IIАткБ "прАвЕкс-БАнк"

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

ченко Т.о.

Юрченко Г.В.

l4.10.2013



Звiт про прибутки i
за III

пАткБ

збитки та iнший сукупний дохiд
квартал 2013 року
,,прАвЕкс-БАнк"

muс,2Dн.

Найменування cTaTTi

За станом на З0.09.2013
(на кiнець дня)

За станом на 30.09.20l2
(на кiнець дня)

за поточнии
квартаJI

за поточнии
кварт€tл

наростаючим
пiдсумком з

початку року

за поточнии
квартЕ}л

за поточний
KBapTalJI

наростаючим
пiдсумком з

початку року
l 2 3 4 5

Процентн доходи l02 129 337 0зз 1з8 082 440 098

Процентн витрати (76 z25\ (255 4з2) (76 106) (241 415)

Чистий процентний дохiд 26 504 81 60l 61 916 198 68з

Комiсiйн доходи 52 з68 143 0з5 54 бз0 I54 44з

Комiсiйн витрати (4 545) (10 819) (з з74) (l l 890,

Результат вiд продажу цiнних паперiв у
портфелi банку на прода:к 2| (847) (1 1зз)

Результат вiд операцiй з iноземною
в€lJIютою 8 422 2| 65з 9 2з2 24 5з5

Результат вiд переоцiнки iноземноТ

вZLIIюти 1 864 з 4з9 (2 530) (5 209

Витрати, якi виникають пiд час первiсного
визнання фiнансових активiв за

процентною ставкою, вищою або

нижчою. нiж ринкова l 10з) | 452) (2 68з,

,Щоходи/(витрати), якi виникають пiд час

первiсного визнання фiнансових
зобов'язань за процентною ставкою,
вищою або нижчою, нiж ринкова 119 |27 (22) з21

Вiдрахування до резерву пiд знецiнення
кредитiв та коштiв в iнших банках 1 l35) (1з з29\ I59 074, (l48 859)

Вiдрахування до резерву пiд знецiнення

цебiторськоТ заборгованостi та iнших
фiнансових активiв (2l2) (771 70 1 84)

Вiдрахування до резервiв за

зобов'язаннями (20,1) (920) | 954, (2 l49)
Iншi операцiйнi доходи з 209 |12,72 2,729 7 8з8

Адмiнiстративнi та iншi операцiйнt
витDати (128 88з) в97 2з0, (|27 504\ (з90 508)

[Збиток) до оподаткyвання цз 599\ 163 з7з) (166 668) (1,7 6 795)

витрати на податок на приб\rгок з9з (229,1) (2,7 5,7з\ (з0 446)

Збиток) вiд дiяльностi. що тривае (4з 206) 165 670) (194 241\ (207 241.)

Збиток) (4з 206) (165 670) (|94 241 (207 241

НШИИ СУКУПНИИ ДОХIД:



Найменування cTaTTi

За станом на 30.09.201З
(на кiнець дня)

За станом на З0.09.2012
(на кiнець дня)

за поточнии
квартitл

за поточний
квартЕrл

наростzlючим
пiдсумком з

початку року

за поточний
квартiIл

за поточнии
квартал

Еаростаючим
пiдсумком з

початку року

Переоцiнка цiнних паперiв у портфел
банкч на продzDк (1,96,7\ (46,) /745) (549)

Переоцiнка основних засобiв та

нематео iа,rьних активiв l 536) (2 40з\ (4\ (7)

Податок на прибlток, пов'язаниЙ з iншим
сукупним доходом (193) (з) (67) (15)

Iнший сукупний дохiд пiсля
ополаткчвання (3 696) (2 452) (816) (571)

Усього сукупного доходу (46 902) (168 l22) (l95 057) (207 8l2)

(Збиток) на акцiю вiд дiяльностi, щс
тривае:

чистий (збиток) на одну просry акцiю (0,0з) (0,10) (0,12) (0,1 з)

скоригований чистий (збиток) на одн}
просту акцiю (0,0з) (0,10) (0,12) (0,1 з)

Збиток) на акцiю за квартarл:

чистий (збиток) на одну просту акцiю (0,0з) (0,10) (0,12) (0,1 3)

скоригованнй чистий (збиток) на одну
просту акцiю (0.0з) (0.10) (0,12) (0,1 з)

Затверджено до випуску та пiдписано

Голова Правлiння
пАткБ "прАвЕкс-БАнк"

Т.в.о. Головного бухгалтера
пАткБ "прАвЕкс-БАнк"

Вик. Мельник T.I. (теп. (044) 20l-|'7-5'7)

Кириченко Т.О.

Юрченко Г.В.

14.10.201з



Примiтка. OKpeMi показники дiяльностi банку
за III квартал 2013 року

пАткБ "прАвЕкс-БАнк"

Рядок наймеrтчвання статгi

за станом на
З0.09.2013 (на

кiнець дrш)

Нормативнi
показники

l 2 3 4

Регулятивний капiтал банку (тис. грн.) 742 з65 120 000 тис. грн.

2 [ocTaTicTb (адекватнiсть) регулятивного капiтаlry (%) 18,58% не менше 10о%

_)

Спiввiдношення регуляТивного капiталу до сукупних
активiв (0/о)

1z,060^ не менше 90%

4 Поточна лiквiднiсть (О%) \02,Iбуо не менше 400%

5

Максима-ltьний розмiр кредитного ризику на одного
контрагента (О/о)

2З,89уо не бiльше 25о%

6 великi кпедитнi оизики ( yо\ |09,56уо не бiльше 8000/о

,7

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

1,54o^ не бiльше 5оlо

8

Максима-гlьний сукупний розмiр кредитiв, гарантiй та

поручительств, наданих iнсайдерам (%)
|,92уо не бiльше ЗOOй

9 Рентабельнiсть активiв (7о) 0,00% х

10

Кредитн1 операц11, що кJIасифlкованl за l категорlею
якостi (тис. грн.) | 555 782 х

10.1

Сформований резерв за операцiями, що класифiкованi
за I категорiсю якостi (тис. грн.) 1 14 214 х

11

Кредитнi операцiТ, що класифiкованi за II категорiею
якостi (тис. грн.) l62 008 х

l1.1
Сформований резерв за операцiями, що zulасифiкованi
за II категорiсю якостi (тис.грн.) 1з 522 х

|2
Кредитнi'операцiТ, що класифiкованi за III категорiсю
якостi (тис. грн.) 44 з,7l х

|2,|
Сформований резерв за операцiями, що класифiкованi
за ПI категорiсю якостi (тис.грн.) 6 25з х

1з

Кредитнi операцii, що класифiкованi за rV категорiею
якостi (тис.гон.) 59 1|4 х

1з.l
Сформований резерв за операцiями, що класифiкованi
за IV категопiсю якостi (тис.гон.) 25 066 х

I4
Кредитнi операцiТ, що класифiкованi за V категорiею
якостi (тис.грн.) 2 09з 088 х

l4,1
Сформований резерв за операцiями, що класифiкованi
за V категорiею якостi (тис. грн,) l 4|9 з9,7 х

l5 Чистий збиток на одIry просту акцiю (грн.) r0.10) х



Рядок Найменування cTaTTi

за станом на
З0.09.2013 (на

кiнець дня)

Нормативнi
покzlзники

l 2 3 4

|6

Перелiк учасникiв (акцiонерiв) банку, якi прямо та
опосередковано володiють 10 % i бiльше вiдсотками
статутного капiтаrп, баriкч

[нтеза Санпаоло
С.П,А., Iталiя,
ПРяма )л{асть -

100,00о%,

опосередкована

участь - 0,00%о,

загальний 0% у
стат},тному
капiта"гli -

100,00%.

Затверджено до випуску та пiдписано

Голова Правлiння
пАткБ "прАвЕкс-БАнк"

Т.в.о. Головного бухгалтера
пАткБ "прАвЕкс-БАнк"

Вик. Мельник T.I. (тел. (044) 201-17-5'7)

Кириченко Т.О.

Юрченко Г.В.

14.10.2013



Примiтка. Щивiденди
за III квартал 2013 року

пАткБ "прАввкс_БАнк"
(тис. грн.)

Рядок Наймеrтчвання cTaTTi За станом на З0.09.2013
(на кiнець дня)

За станом на 30.09.20l2
(на кiнець дня)

за цростими
акцiями

за прlвiлейо-
ваними акцiями

за простими
акцйми

за прlвiпейо-
ваними акцiями

l ? 3 4 J 6

1 залишок за станом на початок
пеоiодч

2 ,Щивiденди, за якими
прийнято рiшення щодо
виплати протягом перiоду l5,7 |57

J Збiльшення резервного фо"ду
за рахчнок дивiдендiв (l57) (l57)

4 Залишок 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 "прАвЕ,кс-БАнк,,

Т.в.о. Головного бухгалтера
гIАткБ "прАвЕкс-БАнк,,

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

Кириченко Т.О.

Юрченко Г.В.

14.10.20lз



Примiтка <<Потенцiйнi зобов'язання банку>>

за III квартал 2013 року
ПАТкБ <(ПРАВЕкС-БАнк>

а) Банк не мае потенцiйних зобов'язань, пов'язаних iз

податковИх зобов'язань, щодо яких не створено резервiв
розглядом справ у сулi, та потенцiйних

пiд потенцiйнi зобов'язання.

б) Зобов'язання з капiтальних вкладень.

За станом на 30 вересня 2013 року у
БАНК" мав зобов'язання, пов'язанi з

активiв, насуму 1 186 тис. грн.

вiдповiдностi до укладених угод ПАткБ ,,прАвЕкс-
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 в€UIютне регулювання, постiйно змiнюсться. 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 нарах}ъав Bci належнi податки та збори, вiдповiдно до норм чинного

законодавства та мае достатнi пiдстави дJIя того, щоб успiшно вiдхилити можливi претензii

податкових органiв i не вважае, Що вiдповiдний ризик е суттево бiльшим у порiвняннi iз iншими

пiдприсмствами Украiни.



Примiтка. Потенцiйнi зобов'язання банку
за III квартал 2013 року

пАткБ ,,прАвЕкс-БАнк"

Таблиця 1. Структура зобов'язань з кредитування

Таблиця 2. Зобов'язання з кредитування у розрiзi валют

Рядок Найменування cTaTTi

за станом на
30.09.201з

(на кiнець дня)

за станом на
з|.12.2012

(на кiнець дня)
l 2 J 4

l Гривня l08 189 |94 824
2 Долао США 50 000 |86,744
J евро 80 284 50 126

4 Iншi 2 224 2 з68
5 Усього 240 69,7 4з4 062

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

Затверджено до випуску та пiдписано

Голова Правлiння
пАткБ "прАвЕкс-БАнк"

Т.в.о. Головного бухгалтера
пАткБ "прАвЕкс-БАнк"

Вик. Мельник T.I. (тел. (044) 201-ll7-57)

Кириченко Т.О.

Юрченко Г.В.

l4.10.2013

Рядок Найменування cTaTTi

за станом на
30.09.20l з

(на кiнець дня)

за станом на
з1.|2.20|2

(на кiнець дня)
l 2 ) 4

1

Зобов' язання з кредитування,

що наданi 8 69з 5 7з5
2 невикоDистанi кDедитнr лrнrr l84 973 з8,7,721
J Експортнi акредитиви 21 883 1l 866
4 Iмпоотнi акDедитиви 8 4з5 6 192
5 гапантii виданi l8 26l 2з з42

6

Резерв за зобов'язаннями,
що пов'язанi з

кDедитчваннJIм 1 548) ("I94\

,7

Усього зобов'язань, що
пов'язанi з кредитуванIuIм за
мiнчсом DезеDву 240 69,7 4з4 062

тис

Рядок Найменування cTaTTi

За станом на З0.09.20l3 За станом наЗ\,1220|2
активи, надан1

в заставу

забезпечене
зобов'язання

активи, наданl в
заставу

забезпечене
зобов'язання

l 2 _] 4 5 6

l
Щiннi llапери в портфелi
банкч на пDодаж з 109

2 Усього з ,709


