
Звiт про фiнансовий стан
за IV квартал 2012 року

пАткБ ,,прАвЕкс-БАнк"
lпuс.

Найменчвання cTaTTi

за станом на
з1.|z.2012

(на кiнець дня)

за станом на
з1.12.201l

(на кiнець дня)
1 2 3

Активи
Грошовi кошти та Тх еквiваленr и 60l 007 478 556

Кошти обов'язкових резервiв банку в Нацiональному
банку 74 |25 83 515

Кошти в iнших банка.ч. у т. ч.: 200 137 080

в lноземнlи ваJIютl 24 97з

резерви пiд знецiнення коштiв в iнших банках (1 j80)

Кредити та заборгованiсть клiентiв, у т. ч.: з з81 999 4 |,75 407

кредити та заборгованiсть юридичних осiб, у т. ч,: I 296 945 l 602 566

в 1ноземнlи ваJIютl 510 2l0 ,711295

резерви пiд знецiнення кредитiв та заборгованостi
клiентiв (5з бз3) (82 641)

кредити та заборгованiсть фiзичних осiб, у т:Е 2 085 054 2 5,72 841

в iноземнiй валютi 600 940 1 066 661

резерви пiд знецiнення кредитiв та заборгованостi
клiентiв (995 889) (822 665)

Цiннi папери в портфелi банку на продalк, у т. ч.: 1з0 227 l 1lз

резерви пiД знецiнення цiнних паперiв у портфелi банку

на продФк

,Щебiторська заборгованiсть щодо поточного податку на

прибуток l 557 1 557

lнвестицiйна HepyxoMicTb 12 666

Вiлстрочений податковий актив 1,7,7 озб \,75 748

OcHoBHi засоби та нематерiальнi активи 686 790 608 580

Iншi фiнансовi активи, у т. ч.: 47 12з 8з 784

резерви пiд iншi фiнансовi активи (l 600) ( l 465)

Iншi активи, у т. ч.: з9 046 55 590

резерви пlд lншl активи (5 l4) (з02)

Необоротнi активи, утримуванi для продажу 29 08з lz 29z

Усього активiв, у т. ч.: 5 l80 859 5 8\з 222

в lноземнlи валютl 1 582 85з 2 095 965

ЗОБОВ,ЯЗАННЯ
Кошти бан к iB,y т. ч.: з4з 084 1 2l0 896

в lноземнlи валютl зз9 546 1 l9,7 24l
Кошти клiентiв, у т.ч.: J 101036 J 169 105

кошl и юридичних осiб. у т. ч.: 68] 426 682 789



Найменчвання cTaTTi

за станом на
зl.\2.2012

(на кiнець дня)

за станом на
з1.12.2011

(на кiнець дня)
2 3

в lноземнlи валютl 168 820 148 620
кошти юридичних осiб на вимогу, у т. ч.: 495 8з4 4з9 422

в 1ноземнlи вмютl l09 657 77 8l8
кошти фiзичних осiб, у т. ч.: 2 41з 610 2 486 зlб
в lноземнlи ваJIютl 864 162 1 067 41з
кошти фiзичних осiб на вимогу. у т. ч.: 667 5з1 706 1з4
в lноземнlи ваJIютl 204 84з 245 556
Борговi цiннi папери, eMiToBaHi банком, у т. ч.: 99 l80 l
в lноземнlи вмют1
Резерви за зобов'язаннями 2 205 2 |45
lншi фiнансовi зобов'язання l79 785 |6,7 517

Iншi зобов'язання 7з з96 71 851

Субординований борг 119 466 12з 718
Усього зобов'язань, у т. ч.: з 918 |52 4,745 2зз
в lноземнlи валютl 1 601 778 2 бз5 68з

ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ
Стат}тний капiтал 94l 920 9з,7 280
Емiсiйнi рiзн и цi 786 808 295 з98
Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) r7oq 75 ]) (407 878)

Резервн i та iншi фонли банк1, 1зз2
Резерви переоцiнки 242 400 241 857

усього власного капiталy l262 707 1 0б7 989

усього зобов'язань та власного капiталу 5 l80 859 5 8lз 222

Затверджено до випуску та пiдписано:

В.о. Голови Правлiння
пАткБ "прАвЕкс-БАнк"

Головний бу<галтер
пАткБ "прАвЕкс-БАнк"

Вик. Мельпик Т.[, (тел, (044) 201-17-57)

Кириченко Т.О.

Кiбець О.Ю.



Звiт про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд
за IV квартал 2012 року

пАткБ "прАвЕкс-БАнк"
muс-

Найменчвання cTaTTi

за станом наЗ1.12.2012
(на кiнечь дня)

За станом на 31.12.2011
(на кiнець дня)

за поточний
квартал

за поточЕий
KBapTaJl

наростаючим
пiдсумком з

початку року

за поточний
квартал

за поточuий
квартм

наростаючим
пiдсумком з
початку року

2 з J

Процентнi доходи l28 99з 569 090 |74 609 705 298

Прочентяi витрати (8з з41) (з24 156) (70 з95) (270 J 50 )

Чистяй процентнпй дохiд 45 652 244 зз4 |04 2| 4 4з4 948

Комiсiйнi доходи 5з 258 z0,1 
,702- 61 69з 258 607

Комiсiйнi витрати (2 756) (14 646) (4 7з1\ 16 980)

Результат вiд продажу цiнних паперiв у
портфелi банку на пlэодалt зl 1 102) l98
Результат вiд операцiй з iноземною
валютою

,7 
102 з2 0з0 ]4 958 52 504

Результат вiд переоцiнки iноземноi
вап}оти 920 (4 082) (2 l57) 56

Витрати, якi виникають пiд час первiсного
визнання фiнансових активiв за

процентною ставкою, вищою або

нижчою, нiж ринкова (2 68J) (2 з 10) (2 4зз\

Витрати/(доходи), якi виникають пiд час

первiсного визнання фiнансових
зобов'язавь за процентною ставкою,
вищою або нижчою, нiж ринкова (4) 317 (544) (189)

Вiдрахування до резерву пiд знецiнення
кредитiв та коштiв в iнших банках (85 46]) (2з4 з22) lз8 947) (1 l9l67)
Вiдрахування до резерву пiд знецiнення

дебirорськоТ заборгованостi ra iнших
фiнансових активiв (56] ) (7 4,7\ (7) | бz2)

Вiдрахування до резервiв за

зобов'язаннями l 1l2 (l 0з7) 8 007 (2 192)

Iншi операцiйнi доходи 4 025 l] 86з 8 867 |4 327

Адмiнiстративнi та iншi операчiйнi
витрати ( l50 808) (54l з]6) l54 092) (7з0 4lз)
Збпток до оподаткyвання ( l26 894) (з0] 689) (99 055) (112 з56)

витрати на податок на прибчток з1 85l l404 (2 782) l l 627)

збиток вiд дiяльностi, що тривас (95 04з) (з02 285) 101 8з7) ( 12] 98з)

Збиток (95 04з) (з02 285) l01 8]7) (12з 98з)

lншиЙ сукупниЙ дохIд:



Найметтчвання cTaTTi

За станом на З|,12,2012
(на кiнець лня)

За станом на З l .l2.20l ]

(на кiнець дня)

за поточний
квартал

за поточний
квартал

наростаючим
пiдсумком з

початку року

за поточний
квартаJI

за поточний
квартал

наростаючим
пiдсумком з

початку року
2 з 1 J

Переоцiнка цiнних паперiв у портфелi

банкч на продаж 1 618 2168 2 z28 54

Переоlцiнка основних засобiв та

нематерiальних активiв (32з) (]29) (97) (22,6)

Податок на прибуток, пов'язаний з iншим
счкYпним доходом (l0l) (117) (5 10) 48

Iншяй сукупний дохiд пiсля
оподаткування l ]94 1 

,l22 \ 621 l24)

Усього сукупного збиткч (93 849) (300 56з) (l00 2l6) ( l24 107)

Прибуток/(збиток) на акцiю вiд

дiяльностi, що тривае:

чистии зоиток на одну просту акцlю (0,06) (0,19 ) (0,06) (0.08)

скоригований чистий збиток на одну
просту акцiю (0,06) (0.19) (0,06) (0,08)

Прибуток/(збиток) на акчiю за квартал:

чистий збиток на одну просту акцiю (0,06) (0,l9) (0.06) (0,08)

скоригований чистий збиток на одну
просту акцiю (0,06) (0,19) (0.06) (0,08 )

Затверджено до випуску та пiдписан

В.о. Голови Правлiння
I]АткБ "прАвЕкс-БАнк"

Головний бухгалтер

Кириченко Т.О.

пАткБ "прАвЕкс-БАнк"

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

Кiбець о.Ю.

22.01,201.з



Примiтка. OKpeMi показники дiяльностi банку
за IV квартал 2012 року

пАткБ "прАвЕкс-БАнк,,

Рядок Найменчвання cTaTTi

за станом на
З1.|2.2012 (на

кiнець дня)

Нормативнi
показники

2 J 4

1 Регулятивний капiтап банку (тис, грн.) 1 006 628

не менше
120 000 тис, грн,

z
!ocTaTicTb (алекватнiсть) регулятивного капiталу
(%)

22,01% не менше l 00%

3

Спiввiдношення регулятивного капiталу до
сукупних активiв (%)

16,72% не менше 90%

4 Поточна лiквiднiсть (%) ,74,85%
не менше 40ой

5

Максимальний розмiр кредитного ризику на
одного контрагента (0%)

|72з% не бiльцlе 25Уо

6 Великi кредитнi ризики (%) 86,44% не бiльше 800%

1

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

0,24уо не бiльше 5%

8

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

0,65% не бiльше 3 00%

9 Рентабельн icTb активiв (9/о) 0о/" х

l0
Кредитнi операцiТ, що к.ласифiкованi за I

категорiею якостi (тис. грн.) 2 48,7 208 х

l0-1
Сформований резерв за операцiями, що
класифiкованi за I категорiею якостi (тис. грн.) 15 l lб х

l1
Кредитнi операцir, що класифiкованi за II

категорiсю якостi (тис. грн.) 2,5,7 зOз х

11.1

Сформований резерв за операцiями, що
класифiкованi за Il категорiею якостi (тис,грн.) 5 441 х

|2
Кредитнi операцii, що класифiкованi за III

категорiсю якостi (тис, гlэн.) |зб 401 х

|2,1

Сформований резерв за операцiями, що
класифiкованi за lII категорiсю якостi (тис.грн.) 15 705 х

lз
Кредитнi операцii, цо класифiкованi за IV
категорiею якостi (тис.грн.) 12ll з24 х

1з,l
Сформований резерв за операцiями, що
юrасифiкованi за IV категорiсю якостi (тис.грн.) з9 049 х

|4
Кредитнi операчii, що класифiкованi за V
категорiею якостi (тис,грн.) 2 040 \,79 х



Рядок Найменування cTaTTi

за станом на

З1.12.20|2 (на

кiнець дня)

Нормативнi
покalзники

2 3 4

14.1

Сформований резерв за операцiями, що
клаоифiкованi за V категорiею якостi (тис. грн,) 975 052 х

l5 Чистий збиток на одну просту акцiю (грн.) (0,19) х

16

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

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

l00,00%,
опосередкована

участь - 0,00Ой,

загальний 0/о у

Затверджено до випуску та пiдписано

В.о. Голови Правлiння
пАткБ "прАввкс-БАнк"

Головний бlхгалтер
пАткБ "прАвЕкс_БАнк"

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

Кириченко Т.О.

Кiбець О.Ю.

zz.0| .201з



Примiтка. Дивiденди
за IV квартал 2012 року

пАткБ,,прАвЕкс-БАнк,,
тис.

Рядок Найменування cTaTTi

За станом на31.|2.20]'2
(на кiнечь лня)

За ставом наЗ1-12-2011
(на кiнець лня)

за простими
акцiями

за привlлеио-
ваними
акrriями

за простими
акцiями

за привlлеио_
ваними акцiями

2 з J б

залишок за станом на початок
перiоду

2 Щивiденди, за якими
прийнято рiшення щодо
виплати пl]отягом перiод! \5,| l57

J Збiльшення резервного фонду
за рахунок дивiдендiв (157) (157)

4 залишок за станом на кiнець
перiоду

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

Затвердя<ено до випуску та пiдписано

В.о.Голови Правлiнля
пАткБ "прАвЕкс-БАнк"

Головний бухгалтер
пАткБ "прАвЕкс-БАнк"

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

Кириченко Т.О.

Кiбець о.Ю.

22.01.20llз



Примiтка <Потенцiйнi зобов'язання банку>>

за IY квартал 2012 року
ПАТкБ (ПРАВЕкС-БАнк>

а) Банк не мае потенцiйних зобов'язань,
потенцiйних податкових зобов'язань, щодо
зобов'язання.

пов'язаних iз розглядом справ у судi, та

яких не створено резервiв пiд потенцiйнi

б) Зобов'язання з капiтальних вкладень.

За станом на 3l грудня 2012 року у вiдповiдностi до укладених угод
ПАТКБ ,,ПРАВЕКС-БАНК" мав зобов'язання, пов'язанi з придбанням основних засобiв та

нематерiальних активiв, на суму 2 840 тис. грн.

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 змiнюються.
Законодавство та регулятивнi вимоги не завжди однозначно сформульованi та е предметом

рiзнобiчних тлумачень з боку мiсшевих ,la центральних органiв влади, а також iнших
виконавчих органiв. Приклади невiдповiдностей у таких -tлумаченнях 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 претензiТ

податкових органiв i не вважае, що вiдповiдний ризик € сут,гсво бiльшим у порiвняннi iз

iншими п iлприсмствами УкраIни.



Примiтка. Потенцiйвi зобов'язання банку
за Iv квартал 2012 року

пАткБ "прАвЕкс-БАпк"

Таблиця l. Структура зобов'язань з крсдиryвання

Таблиця З. Активи, що наданi в заставу бсз припинення визнання

Затверджено до випуску та

В.о.Голови Правлiння
I1АткБ "прАвЕкс-БАнк

Головний бухгалтер
пАткБ "IIрАвЕкс_БАнк"

Кириченко Т.О.

Кiбець О.Ю.

22.0I.20|з

Рядок Наймевування cTaTTi
за сганом па з 1,12,2012

(на кiнець дня)

за станом на з 1,12,2011
(на кiнець дл)

2 з 4

зобов'язання з

кпепrrтчванrrя шо наланi 5 735 з 8зб

2
Невикористанi кредirтнi
лiнi'i з81 ,7z| 28l з2,|

з Експортнl акредиrrвл ]l866 4 224

4 ]мпоотнt акDелитиви 6 192 2R 824

IнпIi акпелитиви
,70

6 2з з42 l97 84 t

7 Резерв за зобов'язаннями,
],цо пов'язанi з
кредuтуванням (794) l05з)
Усього зобов'язмь, що
пов'язапi з кредиryванням
за Nriнvcoм оезеDвч 4з4 062 5l5 069

Таблиця 2. Зобов'язання з кредитування у розрiзi валют

за станом на з 1.12 2012
(на кiнечь лня)

за станом на з],]2,201l
(на кiнець дня)

За станом на Jl ] 2 201 l (наЗа стаяом на з1,12,20l2

Вик. Мельник T.L (тел, (044) 201-f7-57)


