
Звiт про фiнансовий стан
за III квартал 2012 року

пАткБ "прАвЕкс-БАнк"
(muс. ерн.)

наймеrryванrrя статгi

за станом на

з 0.09.2012
(на кiнець дня)

за станом на
Зl,l2.20ll (на

кiнець дня)
l 2 3

Активи
Грошовi кошти та ix еквiваленти збз 629 418 556

Кошти обов'язкових резервiв банку в

Нацiональному банку

84 708 83 5l5

Кошти в iнших банках, у т. ч.: lз,| 080

R lноземнlи RаIIIотI 24 97з

резерви пiд знецiнення коштlв в iнших банка-х (l з80)
Кредити та заборгованiсть клiентiв, у т. ч.: з 677 z44 41,15 407

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

l з95 026 | 602 566

в lноземнlи в:lлютl 62| 77 | 711 295

резерви пlд знецlнення кредитlв та
заборгованостi клiентiв

(l27 90l) (82 641)

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

2 z82 218 z 512 84|

в 1ноземнlи валютl 614 908 l 066 66l

резерви пiл знецiнення кредитiв та
заборгованостi клiентiв

(850 296) (822 665)

Щiннi папери в портфелi банку на продаж, у т.

ч.:

l58 5з5 I I1з

резерви пiд знецiнення цiнних паперiв у
портфелi банкч на продzDк

,Щебiторська заборгованiсть щодо поточного
податку на прибчток

1557 1 557

Вiдсr рочений податковий актив l45 286 1,75148

Основнiзасоби та нематерiальнt акти ви 695 456 608 580

Iншi фiнансовi активи, у т. ч.: 60 699 8з 784

резерви пiд iншi фiнансовi активи (l 48з) ( t 465)

Iншi активи, у т, ч,: 45 760 55 590

резерви пlд lншl активи (з76) (з02)

Необоротнi активи, утримуванi для продаху 19 768 12 292

Усього активiв, v т. ч.: 5 252 642 5 аlз 222

в lноземнlи ваJlютl | 629 660 2 095 965
ЗОБОВ,ЯЗАННЯ

Кошти банкiв,у т. ч.: 529 089 1 210 896

в lноземнlи ваJIютl 464 127 1 197 241

Кошти кл icHTiB. у т.ч.: 2 865 з25 з ]69 105

кошти юридичних осiб, у т. ч.: 5,78 z27 682 789



Найменчвання cTaTTi

за станом на
з0,09.2012

(на кiнець дня)

за станом на
Зl,12.Z0ll (на

кiнець дня)
1 2 з

в lноземнlи вапIотl 102 889 148 620

кошти юридичних осiб на вимогу, у т. ч.: 4з2 276 4з9 422

R 1ноземнlи RапIотl 74 258 77 818

кошти фiзичних осiб, у т. ч.: z 287 098 2 486 з 16

в lноземнlи валютl 860 640 1 067 41з

кошти фiзичних осiб на вимогу, у т. ч.: 685 74l 706 lз4
в 1ноземнlи валютl 22| зl,з 245 556

Борговi цiннi папери, eMiToBaHi банком, у т. ч.: 97 795 1

в lноземнlи валютl
Резеlэви за зобов'язаннями з з2,7 z l45
Iншi фiнансовi зобов'язання 2|з 754 |61 51,7

Iншi зобов'язанrrя 68 48з 7,1 85I

Субординований борг 1 17 806 l2з 71 8

Усього зобов'язань, y т. ч.: 3 895 579 4 745 233
R lноземнiи BaJIIoTl \ 672 466 2 бз5 68з

ВЛАСНИИКАПIТАЛ
Статlтний капiтал 94l 920 9з7 z80
Емiсiйнi рiзницi 787 бз8 295 з98
Нерозподiлений прибуток ( непокритий збиток) (6l5 1l]) (407 878)
Резервнi та iншi фонди банку | 15z 1 зз2
Резерви переоцiнки 24\ 286 241 857

усього власного капiталy 1 357 063 1 067 989

усього зобов'язань та власного капiталy 5 252 642, 5 8lз 222

Затверджено до випуску та пiдписано

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

Головний бухгалтер
гIАткБ "прАвЕкс-БАнк"

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

Кириченко Т.О.

Кiбець О.Ю.

l5.10.2012



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

пАткБ,,прАвЕкс-БАнк,l

muс.

Найменчвання cTaTTi

За станом на З0.09,2012
(на кiнець дня)

За станом на 30.09.2011
(на кiнець дня)

за поточний
квартал

за поточний
квартал

наростаючим
пiдсумком з

початку року

за поточний
квартал

за поточний
квартirл

наростаючим
пiдсумком з

початку року
l 2 з 1 J

Процентнi доходи 1з8 082 440 098 118 2з2 5з0 688
Процентнi витрати (76 106) (241 4l5) (64 849) (199 954)
Чистпй процентний дохiд 61 976 l98 68з 11з з83 з30 7з4
Комiсiйнi доходи 54 бз0 154 44з 65 452 190 9l4
Комiсiйнi витрати (з з14) (1 1 890) (4 z9,7 ) (12 242)
Результат вiд продащу цiнних паперiв у
портфелi банку на продаж (847) (1 lзз) l05 l91
Результат вiд операцiй з iноземною
валютою 9 ] 0l 24 з28 18 972 з7 546
Результат вiд переоцiнки tноземноi
в:tлюти (2 399) (5 002) (] 687) 2 2|з
Витрати, якi виникають пiд час первiсного
визнання фiнансових активiв за
процентною ставкою, вищою або
нюкчою, нiж ринкова 0,00 (2 68з) (з4) (123)

Витратrа/(дохоли), якi виникають пiд час
первiсного визнання фiнансових
зобов'язань за процентною ставкою,
вищою або нижчою, Hiж ринкова (22l з2| 419 з56
Вiдрахування до резерву пiд знецiнення
кредитiв та коштiв в iнших банках ( l59 074) (148 859) (14 5I2) l9 781

Вiдрахування до резерву пiд знецiнення
дебiторськоТ заборгованостi та iнших
фiнансових активiв 70 (184) 4з (1 616)
Вiдрахування до резервiв за
зобов'язаннями (l 954) (2 |49) (7l) (l0 l99)
Iншi операцiйнi доходи 2,729 7 8з8 2 019 5 459
Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi
витрати (|2,1 504) (390 508) (1з4 4]8) (5,76 з2l)
збиток до оподаткyвання ( l66 668) (176 795) (lб 646) (1з з0l)
витрати на податок на поиблток (2,1 5,7 з) (з0 446) (1l 579l (8 845)
збиток вiд дiяльностi. цо тривае (194 241\ (207 24l\ (28 225) (22 |46)
Збиток (194 241\ (207 241) (28 225) (22 146)

IНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХIД:



Найменування cTaTTi

За станом на З0.09.2012
(на кiнешь лня)

За станом па З0.09.20l 1

(на кiнець дtrя)

за поточний
квартал

за поточний
квартал

наростаючим
пiдсумком з

[очатку року

за поточний
квартал

за поточний
квартал

наростаючим
пiдсумком з

початку року
l 2 з 4 j

Переоцiнка цiнних паперiв у портфелi
банку на продаж (745) (549) (1 з54) (2 |74\

Переочiнка основних засобiв
нематерiальних активiв

та
(4) (7) (5 5) (129)

Податок на приброк, пов'язаний з iншим
сукупним доходом (67) (l5) з61 559

Iпший сукупний дохiд пiсля
оподаткyвання (8l6) (571) (1 042) (| 744)

Усього сyкупного доходу (l95 057) (207 812) (29 267) (2з 890)

Збиток на акцiю вiд дiяльностi, цо тривае:

чистий збиток на одну просту акцiю (0,12) (0,l3) (0,02) (0,0l)

скоригований чистий збиток на одну
просry акцiю (0,l2) (0,13) (0,02) (0,01)

Збиток на акцiю за квартал:

чистий збиток на одну просту акцiю (0,12) (0,lз) (0,02) (0.0l)

скоригований чистий збиток на одtry

просry акцiю (0.12) (0.13) (0,02) (0.01)

Затверджено до випуску та пlдписано

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

Головний бухгалтер
пАткБ "IрАвЕкс-БАнк

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

Кириченко Т.О.

Кiбець О.Ю.

15.10.20l2



Примiтка. OKpeMi показники дiяльностi банку
за III квартал 2012 року

пАткБ "прАвЕкс-БАнк"

Рядок Найменування статгi

за станом на

30.09.2012 (на

кiнець дня)

Нормативнi
показники

2 J 1

Реryлятивний капiтал банку (тис, грн.) 1 10l зз0

не менше
240 000 тис. грн,

2
,Щостатiсть (адекватнiсть) регулятивного
капiталч (о/о)

2з,09% не менше 100й

3

Спiввiдношення регулятивного капlтапу до

счкчпних активiв (0%)

l8,40% не менше 9о/о

4 Поточна лiквiднiсть (Ой) 56,з0% не менше 40оlо

5

Максимальний розмiр кредитного ризику на

одного контрагеtпа ( %о)

l5,64оh не бiльше 25%

6 Великi кредитнi ризики (О/о) 68,5,7% не бiльше 8000й

7

Максима,,lьний розмiр кредитiв, гарантiй та

поручительств. наданих одному iнсайдеру
(%)

0,06% не бiльше 50lо

8

Максимальний сукупний розмiр кредитiв,

гарантiй та поручительств, наданих

iнсайдерам (0/о)

0,44% не бiльше 3 0о%

9 Рентабельнiсть активiв (%) 0% х

10

Кредитнi операчii, що класифiкованi як

"стандартнi" (тис. грн.) 194061 х

l 0.1

Сформований резерв за т:жими операчiями
(тис. грн.) 2019 х

l1
Кредитнi операчii, що класифiкованi як "пiд
контролем" (тис. грн.) 1з 88575 х

l1.1
Сформований резерв за такими операцшми
(тис. грн,) l0485 х

1z
Кредитнi операчii, що класифiкованi як

"субстандартнi" (тис. грн.) l29з401 х

|2,1

Сформований резерв за такими операцlями
(тис. грн.) 1|684 х

lз
Кредитнi операцii, що класифiкованi як
"сумнiBHi" (тис. I рн.) 1l03219 х

13.1 514952 х



Рядок Найменування статгi

за станом на
30.09.2012 (на

кiнець дня)
Нормативнi
показники

1 2 3 4

l4
Кредитнi операцii, що ю,rасифiкованt як
"безнадiйнi" (тис. гпн,) l58897 х

l4,l
Сформований резерв за такими операцiями
(тис. грн.) 126409 х

l5 Чистий збиток на одну просту акцiю (грн.) (0,13) х

16

Перелiк уrасникiв (акцiонерiв) банr.у, якi
прямо та опосередковано володiють 10 % i
бiльше вiдсоткам и статлного капiталу
банку

Iнтеза Санпаоло
С.П.А., Iталiя, пряма

участь _ 100,00%,
опосередкована

участь - 0,00О/о,

загальний 0% у
статутному капiталi -

Затверджено до випуску та пiдписано

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

Головний бlхгалтер
IIАткБ,IIрАвЕкс-БАнк,,

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

Кириченко Т,О.

Кiбець О.Ю.

15.10.2012



Примiтка <<Потенцiйнi зобов'язання бапку>>

за III квартал 2012 року
ПАТкБ (ПРАВЕкС-БАНк)

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

б) Зобов'язання з капiтальних вкJlалснь.

За станом на 30 вересня 2012 року у вiдповiдностi до укладених угод
ПАТКБ ,,ПРАВЕКС-БАНК" мав зобов'язання, пов'язанi з придбанням основних засобiв та
нематерiальних активiв, на суму 28 607 тис, грн.

в) Вiдповiднiсть податковому законодавству та iншим регулятивним вимогам.

Вимоги законодавства УкраТни 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 мiсцевих та центральних органiв влади, а також iнших
виконавчих органiв. Приклади невiдповiдностей у таких тлумаченнях 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 моlкливi претензiт
податкових органiв i не вважае, що вiдповiдний ризик е сутгево бiльшим у порiвняннi iз
iншим и пiлприсиствами УкраТни.

Щодо постiйних змiн дiючого податкового законодавства на даний час законодавець
обмежив визнання податкового збитку станом на 01.01.2012 та передбачив його
вкJIючення в розмiрi 25% щорiчно, протягом 2012-2015 рр., з першого пiврiччя 20l2p. та

до повного погашення.

Таким чином, податкове зобов'язання з податку на прибуток Банку станом на 01.01.2012 р.
в cyMi l 050 4б4 507, 40 грн., в пiврiччi 2012 року враховано в розмiрi 25% в cyMi
262 бlб 126, 85 грн., в наслiдок чого вiд'емне значення об'екта оподаткування податком
на прибуток в порiвняннi зi значенням, що враховано на 01.01.2012 р. зменшилось на 75Оlо.

Зменшення становить 787 848 380,55 грн., та пiдлягас включенню до податкових витрат в

20lЗ-20l5 роках в розмiрi 25% протягом кожного року, та врахуванню до повного
погашення.



Примiтка. Потенцiйнi зобов'язання банку
за III квартал 2012 року

пАткБ,,прАвЕкс-БАнк,,

Таблиця 1 . Структlра зобов'язань з кредитув,tння
тис.

Рядок Найменування cTaTTi

за станом на

з0,09.20l2
(на кiнець лня)

за станом на

з 1.12.201l
(на KiHeub дня)

] 2 J 4

l
Зобов'язання з кредиryвання,

що наданi 8 98з 3 8зб
2 невикоtэистанi кDедитнi пiнii з58 1,7 6 28]l з27
з Експортнi акредитиви 7 400 4 224
4 Iмпортнi акредитиви 25 0з4 28 824
5 Iншi акпедитиви 70
6 ГарантiТ виданi 27 0|з l9,7 841
7 Резерв за зобов'язаннями, що

пов'язанi з кредитуванням
(2 270) (l 053)

8 Усього зобов'язань, цо
пов'язанi з кредитуванням за
MiHycoM резерву 424 ззб 515 069

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

Рядок Найменування cTaTTi

за станом на

з0.09.2012
(на кiнець дня)

за станом на

з 1,12.201 1

(на кiнець дня)
2 з 4

Гривня 252 618 1 9з 906
2 !олар США 1l9 204 250 701
з Свро 51 510 68 216
4 Iншi l 004 2 246
5 Усього 424 ззб 515 069

Таблиця З. Активи, що наданi в заставу без припинення визнання
тис.

Рядок Найменування cTaTTi

За станом на З0.09.20l2 (на кiнечь

дня)

За станом на З1.12.201l на
кiнець дня)

активи, наданl в
заставч

забезпечене
зобов'язання

активи, наданl
в заставу

забезпечене

зобов'язання
1 2 з 1 ., б

Щiннi папери в портфелi
банкy на продаж 52 786

2 Усього 52,786

Затверджено до випуску та пlдписано

В.о. Голови Правлiння
пАткБ "прАввкс-БАнк,
Головний бlхгалтер
пАткБ "прАвЕкс-БАнк"
Вик. Мельник T.I. (теп. (044) 201_17-5

Кириченко Т.О.

Кiбець о.Ю.
15.10.20l2



Примiтка. ДивИенди
за III квартал 2012 року

пАткБ "прАвЕкс-БАнк"
тис.

Рядок найменування статгi

За станом на З0.09.20l2
(на кiнець лня)

За станом на З0.09,20l1
(на кiнець дrrя)

за простими
акцiями

за привlлеио-
ваними
акrriями

за простими
акцiями

за привiлейо-
ваними акцiями

] 2 3 1 5 6

l залишок за станом на початок
перiоду

2 Щивiденди, за якими
прийнято рiшення щодо
виплати пDотягом перiоду | 5,7 151

Збiльшення резервного фонду
за ржунок дивiдендiв 157) (157)

4 залишок за станом на кiнець
перiоду

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

Затверджено до випуску та пiдписано

В.о. Голови Правлiння
гIАткБ "прАвЕкс_БАнк"

Головний бlхгалтер
пАткБ "прАвЕкс-БАнк"

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

иченко Т.о.

о.ю.

l5. l0.2012


