
Звiт про фiнансовий стан
за II квартал 2013 року

пАткБ "прАвЕкс_БАнк"
muс.

Найменчвання cTaTTl

за станом на

з0,0б.201з
(на кiнець дня)

за станом на
з1,|z,20|2

(на кiнець дня)
l 2 3

Активи
грошовi кошти та ik еквtваленти I 292 955 601 007

Кошти обов'язкових резервiв банку в

Нацiональному банку

12з 854
,74125

Iншi фiнансовi активи, що облiковуються за

справедливою вартiстю через прибуток або
збrток

2 8lз з 006

Кошти в iнших банках, у т. ч.: 200 200

в lноземнlи ва[ют1

DезеDви пlд знецlнення коштiв в iнших банках

Кредити та заборгованiсть клiентiв, у т. ч.: 2 4|з 901 2 696 0lб
кредити та заборгованiсть юридичних осiб,

ч т. ч.:

929 846 I2lз ,789

в lноземнlи в€UIютl з04 6,7з 478 |56

резерви пiд знецiнення кредитiв та
заборгованостi клiентiв

(l4,1 294) (1зб 789)

кредити та заборгованiсть фiзичних осiб,

у т. ч.:

l 484 055 l 482 227

в 1ноземнlи ваJIютl з64 655 з80 206

резерви пlд знецlнення кредитlв та
заборгованостi клiснтiв

(| 625 824) (1 598 714)

Щiннi папери в портфелi банку на продаж,

ч т. ч.:

240 0,75 l2,7 220

резерви пlд знецlнення цlнних паперlв у
портфелi банку на продаж
IdiHHi папери в портфелi банку до погашення,

у т. ч.:

|00 427

резерви пlд знецrнення цlнних паперlв у
портфелi банку до погашення

Iнвестицiйна Hep\lсoмlcTb |0 5z,| |0 822

,Щебiторська заборгованiсть щодо поточного
податку на прибчток

1 558 1 558

вiдстрочений податковии актив зб 725 з5 49з
OcHoBHi засоби та нематерiальнi активи 656 бз2 674 |4з
Iншi фiнансовi активи, у т. ч.: 4з 051 47 6,70

оезерви пiд iншi фiHaHcoBt активи и 299\ (1 600,

Iншi активи, у т. ч.: zб з84 з8 4з7

DезеDви пlд lнш1 активи (819) 15 14)

Необоротнi активи, утримуванi для продажу 4з зz1 25 04l
Усього активiв, y т. ч.: 4 992 423 4 334 738

в lноземнlи вrlлютl I з9]' 291' 1 330 066



Найменування cTaTTi

за станом на
30.06.2013 (на

кiнець дня)

за станом на
з|,|2,2012

(на кiнець дня)
I 2 3

ЗОБОВ,ЯЗАНIIЯ
Кошти банкiв,у т. ч.: 16]t 62з з4з 084

в 1ноземнlи в€Lпютl lбl 581 зз9 546
Кошти клiснтiв, у т.ч.: з 4з1 ,760

) l01 040
кошти юDиличних осiб. v т. ч.: 911 79з 68,7 425

в 1ноземнlи вrlпютl з8l 661 168 820

кошти юридичних осiб на вимогу, у т, ч.: 458 0з1 495 8з4

в 1ноземнlи в€UIютl 71 l82 109 657

кошти фiзичних осiб. ч т. ч.: z 5|9 96"7 2 41з 615
в 1ноземнlи вaulютl 807 258 864 162

кошти фiзичних осiб на вимогч. v т. ч.: 804 079 66"1 541

в lноземнlи вzLtIютI l90 l78 204 84з
Борговi цiннi папери, eMiToBaHi банком, у т. ч.: 1 99 180

в 1ноземнlи вrUIютl

Вiдстрочене податкове зобов'язання 5 l5Z
резерви за зобов'язаннями 2 848 2з,7,7

Iншi фiнансовi зобов'язанrш 166 948 |76 l59
Iншi зобов'язання 64 061 75 952
счбопдинований боог |22 665 ||9 466

Усього зобов'язань, у т. ч.: 3 953 б38 3 917 258

в lноземнlи в€Llютl | 56,7 6,7з 601 844

ВЛАСНИИ КАПIТАЛ
Статутний капiтал 949 1,7а 941 920
Емiсiйнi рiзницi | 521 216 786 807

Непокритий збиток 1 669 426\ (1 547 8з0)
резепвнi та iнш фонли банкч | зз2 | зз2
резепви пеоеоц нки 2зб 49з 2з5 25l'
усього власного капiталу 1 038 785 4l7 480

усього зобов'язань та власного капiталy 4 992 423 4 334 738

Затверджено до випуску та пiдписаIIо

Голова Правлiння
IIАткБ "прАвЕкс-БАнк"

Головний бухгалтер
IIАткБ "прАвЕкс-БАнк"

Кириченко Т.О.

Кiбець о,Ю.

|2.07.201з
Вик, Мельник T,I. (тел. (044) 201-1



Звiт про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд
за II квартал 2013 року

пАткБ ,,прАвЕкс_БАнк"
muс.

Найменування cTaTTi

За станом на 30.06.2013
(на кiнець дня)

За станом на 30.06,2012
(на кiнець дня)

за поточний
KBapTaL,I

за поточний
квартаJI

наростаючим
пiдсумком з

початку року

за поточний
квартал

за поточний
кварт€lл

наростаючим
пiдсумком з

початку року
l 2 3 4 5

Процентн доходи 1|4,782 2з4 з04 14з 564 302 016
Процентн витрати (88 45 1 (1,79 207, (80 849) (l65 309)
Чистий процентний дохiд 26 зз1 55 097 62,715 |зб 707
KoMic ин1 доходи 48 053 90 667 50 з71 99 81з
KoMiciйHi витрати (3 46з) (6 274, (4 444) (8 516)

Результат вiд продажу цiнних паперiв у
поптфелi банкч на пDодаж 2| (287) (287)
Результат вiд операцiй з iноземною
вЕIлютою 6 007 lз 2з1 ,7 226 15 з03

Результат вiд переоцiнки iноземноi
ваJIюти Q 944\ 1 575 1 86з, (2 680)

Витрати, якi виникають пiд час первiсного
визнання фiнансових активiв за

процентною ставкою, вищою або
нижчою, нiж ринкова (з46) (з49) (9з1) (2 68з)

Щоходи/(витрати), якi виникають пiд час
первiсного визнання фiнансових
зобов'язань за процентною ставкою,
вищою або нижчою. нiж ринкова в 8 (4, з4з
Вiдрахування до резерву пiд знецiнення
кпедитiв та коштiв в iншlтх банках (661 054) 1z 194) зб 92,7 10 215

Вiдрахування до резерву пiд знецiнення

дебiторськоТ заборгованостi та iнших
фiнансових активiв (217) (559) (299, (254)

Вiдрахування до резервiв за
зобов'язаннями (1 098) (71з) з8з (1 95)

Iншi операцiйнi доходи 4 019 8 06з 2 76з 5 1l0
Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi
витрати 1зз 485,) (26в з4,I\ (1з0 005, (26з 00з,
(збиток)/прибyток до оподаткyвання (118 249\ (|l91,14\ 22 546 (|0l2,7\
Витрати на податок на прибуток (2 зз0) (2 690) (2'l6,7\, (z 8,7з)

(Збиток)/прибlток вiд дiяльностi, щс
п]ивае (720 579) (|22 464) l9 -1,79 (1з 000)
(Збиток)/ппибчток п20 5,79\ |22 464\ 19 779 13 000,



Найменування статгi

За станом на 30.06.201З
(на кiнець дня)

За станом на 30.06.2012
(на кiнець дня)

за поточнии
квартЕUI

за поточнии
KBapT€l,T

наростаючим
пiдсумком з

початку року

за поточний
KBapTaJI

за поточний
квартil"л

наростаючим
пiдсумком з

IIочатку року

IНШИИ СУКУПНИИ ДОХIД:
Переоцiнка цiннIтх паперiв у портфелi

банкч на пDолаж 2 858 | 921 4 l96
Переоцiнка основних засобiв та
нематеоiальних активiв (120) (867) (2)

Податок на прибуток, пов'язаний з iншим
сукYпним доходом (2) 190 2 5l
Iнший сукупний дохiд пiсля
оподаткyвання 2 |зб | 244 6 245

Усього сyкyпного доходy (7l8 443) (l2l 220) 19 785 (12 755)

(Збиток)/прибуток на акцiю вiд

дiяльностi" що тривае:

чистий (збиток)/прибуток на одFtу просту
акцiю (0,44) (0,07) 0,0l r0.01

скоригований чистий (збиток)/прибуток
на одну просту акцiю (0.44) (0,07 0,01 (0,01

'Збиток)/прибуток на акцiю за квартzrл:

чистий (збиток)/прибуток на одну просту
акцiю (0,44) (0.07) 0.01 (0.01

скоригований чистий (збиток)/прибуток
на од}ry просту акцiю (0,44) (0,07) 0,01 (0,01)

Затверджено до випуску та пiдписано

Голова Правлiння
пАткБ "прАвЕкс-БАнк"

Головний бухгалтер
пАткБ "прлвЕкс-БАнк"

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

Кириченко Т.О,

Кiбець о.Ю.

12,0,1.201з



Примiтка. Дивiденди
за II квартал 2013 року

пАткБ "прАвЕкс-БАнк"
тис.

Рядок Найменування cTaTTi За станом на 30.06.2013
(на кiнець дня)

За станом на 30.06,2012
(на кiнець дrrя)

за простими
акцiями

за привlлеио-
ваними акцiями

за простими
акцiями

за привiлейо-
ваними акцiями

l 2 J 4 J б

1 залишок за станом на початок
перiодч

z !ивiденди, за якими
прийнято рiшення щодо
виплати протягом перiоду l5-| l5,7

J 3бiльшення резервного фонду
]а рахунок дивiдендiв 1 57) l 57)

4 Залишок за станом на кiнець
пеоiолч

5
Дивiденди на акцiю, за якими
прийнято рiшення щодо
виIulати протягом перiоду

Затверджено до виtryску та IIiдписано

Голова Правлiння
гIАткБ "прАвЕкс-БАнк"

Головний бухга;rтер
пАткБ "прАвЕкс-БАнк"

Вик. Мельник Т.[. (тел. (044)201-l-'|-57)

ириченко Т.О.

Кiбець о.Ю.

12.07,20]lз



Примiтка <<Потенцiйнi зобов'язання банку>>

за II квартал 2013 року
ПАТкБ (ПРАВЕкС-БАНк>

а) Банк Ее мае потенцiйних зобов'язань, пов'язаних iз розглядом справ у сулi, та потенцiйних
податкових зобов'язань, щодо яких не створено резервiв пiд потенцiйнi зобов'язання.

б) Зобов'язання з капiтальних вкладень.

За станом на З0 червня 2013 року у вiдповiдностi до укладених угод ПАТКБ ,,ПРАВЕКС-
БАНК" мав зобов'язання, пов'язанi з придбанням основних засобiв та нематерiальних активiв,
на суму 816 тис. грн.

в) Вiдповiднiсть податковому законодавству та iншим регулятивIIим вимогЕtм.

Вимоги законодавства УкраiЪи щодо оподаткування та iнших питань, пов'язаних з банкiвськими
операцiями, у тому числi валютне реryлювання, постiйно змiнюються. Законодавство та

регулятивнi вимоги не завжди однозначно сформульованi та е предметом рiзнобiчних тлумачень з

боку мiсцевих та центрarльних органiв влади, а також iнших виконавчих органiв. Приклади
невiдповiдностей у таких тJIумаченнях не е 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,



тис

Рядок Найменування cTaTTi

за станом на
з0.06.201з

(на кiнець дня)

за станом на
з1.12.20l,z

(на кiнеuь дня)

2 J 4

Зобов'язання з кредиryвання

що наданi 19,1lб 5,7з5
2 Невикористанi кредитнi лtнtT з20 546 з8,7,72]'

J Експоптнi акредитиви 14 1з4 ll 866

4 Iмпоптнi акDедитиви 4 91з 6 \92
5 Iншi акпедитиви
6 Гарантii виданi 18 з50 2з з42

7

Резерв за зобов'язаннями,
що пов'язанi з

кDелитчваннjIм (l бз7) (194)

8

Усього зобов'язань, що
пов'язанi з кредитувацням за
MiHvcoM DезеDвч з,76 022 4з4 062

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

пАткБ ,,прАвЕкс-БАнк"

Таблиця 1. Структура зобов'язань з кредитування

Затверджено до випуску та пiдписано

Голова Правлiння
пАткБ "прАвЕкс-БАнк"

Головний бухгалтер
пАткБ "прАвЕкс-БАнк"

Вик. Мельник T.I. (тел. (044) 201-17-

rý,*l
Tlб}'\ol

Кириченко Т.О.

Кiбець О.Ю.
12.0,7.201з

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

Рядок Найменування cTaTTi

за станом на
30.06.2013

(на кiнець дня)

за станом на
з1.12.2012

(на кiнець дня)

2 з 4

Гривня 150 з25 l94 824
2 Долао США 1,7,7 9,71 186 744

J Свро 45 5з9 50 \26

4 [ншi 21,87 2 з68
5 Усього з76 022 4з4 062

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

Найменування cTaTTi

За станом на З0.06.201З За станом наЗl,|2,20]12
активи, надан1 в забезпечене

зобов'язання

I_{iHHi папери в портфелi

i},&
Yc\
,\ъ

лФi lx/ lC, /о

,/ý,t
,/ q* ,/h-.!, ,ау



Примiтка. OKpeMi показники дiяльностi банку
за [I квартал 2013 року

пАткБ "прАвЕкс-БАнк"

Рядок наймеrгчвання стат,гl.

за станом на

30.06.201З (на

кiнець дня)

Нормативнi
показники

l 2 з 4

l Регулятивний капiтал банку (тис. грн.) 81,7 |62

не менше
120 000 тис. грн.

2 Достатiсть (адекватнiсть) регулятивного кqцЦqдуL!!) 19,90уо не менше 100%

з

|2,0зуо не менше 90%

4 Поточна лiквiднiсть (О%) 1 15,89% не менше 400%

5

максимальний розмiр кредитного ризику на одного

контрагента (0%)

2|,54о^ не бiльше 25оlо

6 Великi кредитнi ризики (%) l18,28% не бiльше 800%

,7

Максимальний розмiр кредитiв, гарантiй та

пооучительств. наданих одному iнсайдеру (%)

I,52o/o не бiльше 5о%

8

Максимальний сукупний розмiр кредитiв, гарантiй та

поручительств, наданих iнсайдерам](%о)_
|,92% не бiльше 30%

9 Рентабельнiсть активiв (О%) 0,00% х

l0 l 52,7 969 х

10.1 140 4з,| х

11

Кредитнi операцii, що класифiкованi за II категорiею

якостi (тис. грн.) з|7 з,/2 х

11.1 16 зб8 х

l2 96 9|2 х

12.1 41 441 х

lз
Кр.д"r"iоперацiТ, що класифiкованi за IV категорiею

якостi (тис.грн.)
,7| 912 х

lз.1 29,788 х

1,4 2 2|5 8зз х

|4,1 l 540 7l5 х

15 Чистий збиток на одrry просту акцiю (грн.) (0,07) х



Рядок найплепування отаттi

застаном на
З0,06,201З (па

кiнець дня)

Нормативнi
показники

1 2 з 4

1б

Перелiк учасникiв (мчiонерiв) банку, якi прямо та
оцоФ9редкрван.о володiють 10 % i бiльше вiдсотками
0татчтного капiтапу баlftч

IrTTeзa Саццаоло
С,ПА." Iталiя,
прямаучасть _

100,00%,
оцосередкована

rIаоть - 0.00%,

заталъний Уо у
статугно}fу
капiталi,
100"00%.

затвермеЕо до вицуску та пiдпиqfiIо

Голова Правлiння
пАткБ "прАвЕкс_БАнк"

Годовний бухгаlrтер
пАткБ "прАвЕкс-БАнк"

В.ик. -Ме;ьник, T.L (тел, (044) 20 1 -17-57)

Кириченко Т.О.

кiбе,цъ о.Ю.

12.07.201з


