
Баланс
за  IV  квартал  2010 року

ПАТКБ  "ПРАВЕКС-БАНК", Київ
 (тис. грн.) 

Рядок
1 2 3 4

 745,605  2,220,190 
 -    -   
 -    -   

 -    -   
4.1 В іноземній валюті  -    -   
5  -    -   

 -    -   

6 Кредити та заборгованість клієнтів, у тому числі:  5,045,896  5,695,215 

6.1 Кредити та заборгованість юридичних осіб, у тому числі:  1,036,223  348,369 

6.1.1 В іноземній валюті  411,938  86,376 

6.2 Кредити та заборгованість фізичних  осіб, у тому числі:  4,009,673  5,346,846 
6.2.1 В іноземній валюті  2,147,091  2,920,840 

7  (1,062,240)  (1,395,304)
7.1  21.05  24.50 
8  39,679  58 
9  -    -   

9.1  -    -   
10  108,788  200,093 

11  -    -   

11.1  -    -   
12  -    -   

13  -    1,359 
14  2,431  2,431 

15  211,900  142,402 
16  498,257  461,222 
17  42,920  78,146 
18  (3,504)  (1,524)

18.1  8.17  1.95 
19  26,788  17,768 
20  (1,005)  (1,265)

20.1  3.75  7.12 
21  -    -   

Найменування статті 

 За станом на 
31.12.2010       

(на кінець дня) 

 За станом на 
31.12.2009        
(на кінець дня) 

                                              АКТИВИ 
1 Грошові кошти та їх еквіваленти 
2 Торгові цінні папери 
3 Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою 

вартістю з визначенням результату переоцінки у фінансових 
результатах 

4 Кошти в інших банках, у тому числі: 

Резерви під знецінення коштів в інших банках 
5.1 Резерви у відсотках до активу 

Резерви під знецінення кредитів 
Резерви у відсотках до активу 
Цінні папери в портфелі банку на продаж 
Резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку на 
продаж 

Резерви у відсотках до активу 
Цінні папери в портфелі банку до погашення 

Резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку до 
погашення 

Резерви у відсотках до активу 
Інвестиції в асоційовані й дочірні компанії 

Інвестиційна нерухомість 
Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на 
прибуток 

Відстрочений податковий актив 
Основні засоби та нематеріальні активи 
Інші фінансові активи 
Резерви під інші фінансові активи 
Резерви у відсотках до активу 
Інші активи 
Резерви під інші активи 
Резерви у відсотках до активу 
Довгострокові активи, призначені для продажу, та активи 
групи вибуття 



Рядок Найменування статті 

 За станом на 
31.12.2010       

(на кінець дня) 

 За станом на 
31.12.2009        
(на кінець дня) 

22  -    -   

22.1  -    -   
23  5,655,515  7,420,791 

23.1 В іноземній валюті  2,360,660  4,212,889 

24 1,604,907  1,604,772 
24.1 В іноземній валюті 1,526,332  1,604,123 
25 Кошти юридичних осіб, у тому числі: 603,184  596,614 

25.1 В іноземній валюті 184,708  254,903 
25.2 Кошти юридичних осіб на вимогу, у тому числі: 441,623  353,559 

25.2.1 В іноземній валюті 115,959  73,381 
26 2,231,238  3,780,490 

26.1 В іноземній валюті 1,035,496  2,471,968 
26.2 Кошти фізичних осіб на вимогу, у тому числі: 596,605  515,165 

26.2.1 В іноземній валюті 215,577  187,472 
27 1  1 

27.1 В іноземній валюті  -    -   
28  -    -   
29  -    -   
30  -    -   
31 1,127  3,093 
32 154,881  188,812 
33 52,765  50,644 
34 116,721  117,359 
35  -    -   

36 4,764,824  6,341,785 
36.1 В іноземній валюті 2,943,680  4,541,453 

37 905,741  1,561,622 
38  -    -   

39 672  672 
40 1,332  20,761 
41 182,382  182,842 

41.1 181,022  181,022 
41.2  -    -   

42  (55)  -   
43  -    -   

44  (10,968)  70,572 
45  (188,413)  (757,463)
46 890,691  1,079,006 
47 5,655,515  7,420,791 

Резерви під зменшення корисності інвестицій в асоційовані 
й дочірні компанії, що утримуються з метою продажу 

Резерви у відсотках до активу 
Усього активів, у тому числі: 

                                     ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 
Кошти банків, у тому числі: 

Кошти фізичних осіб, у тому числі:  

Боргові цінні папери, емітовані банком 

Інші залучені кошти 
Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток 
Відстрочені податкові зобов'язання 
Резерви за зобов'язаннями 
Інші фінансові зобов'язання 
Інші зобов'язання 
Субординований борг 
Зобов'язання, що пов'язані з довгостроковими активами, 
призначеними для продажу, чи групами вибуття 

Усього зобов'язань, у тому числі 

                                    ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ 
Статутний капітал 
Власні акції (частки, паї), що викуплені в акціонерів 
(учасників) 

Емісійні різниці 
Резерви, капіталізовані дивіденди та інші фонди банку 
Резерви переоцінки основних засобів, у тому числі: 

Резерви переоцінки нерухомості 
Резерви переоцінки нематеріальних активів 

Резерви переоцінки цінних паперів 
Резерви переоцінки за операціями хеджування 

Прибуток/Збиток минулих років 
Прибуток/Збиток поточного року 
Усього власного капіталу 
Усього пасивів 



Рядок Найменування статті 

 За станом на 
31.12.2010       

(на кінець дня) 

 За станом на 
31.12.2009        
(на кінець дня) 

Голова Правління  Наумов С.В. 

Головний бухгалтер  Кібець О.Ю. 

Вик. Мельник Т.І.,
тел. (044) 201-17-57



Звіт  про   фінансові   результати
за  IV квартал  2010 року

ПАТКБ  "ПРАВЕКС-БАНК", Київ
 (тис. грн.) 

Рядок
1 2 3 4

 234,234  289,037 
 687,050  828,847 

 (452,816)  (539,810)

 235,887  218,858 
 251,138  231,287 
 (15,251)  (12,429)

 -    -   
 -    -   

 (46,769)  -   
 35,182  89,135 

 (96)  1,741 

 2,273  119 

 -    -   

 3,447  39,469 
 (173,108)  (945,300)

 -    -   

 (75)  -   

 -    -   
 1,966  (1,674)

 13,892  43,629 

Найменування статті 

За станом на 
31.12.2010              

(на кінець дня)

За станом на 
31.12.2009              

(на кінець дня)

1 
Чистий процентний дохід/(Чисті процентні 
витрати) 

1.1 Процентні доходи 
1.2 Процентні витрати 

2 
Чистий комісійний дохід/(Чисті комісійні 
витрати) 

2.1 Комісійні доходи 
2.2 Комісійні витрати 

3 
Результат від торгових операцій з цінними 
паперами в торговому портфелі банку 

4 Результат від операцій з хеджування 

5 

Результат від переоцінки інших фінансових 
інструментів, які обліковуються за 
справедливою вартістю з визнанням 
результату переоцінки у фінансових 
результатах 

6 Результат від торгівлі іноземною валютою 

7 

Прибуток/(Збиток), який виникає під час 
первісного визнання фінансових активів за 
процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж 
ринкова 

8 

Прибуток/(Збиток), який виникає під час 
первісного визнання фінансових зобов'язань 
за процентною ставкою, вищою або нижчою, 
ніж ринкова 

9 
Результат від переоцінки об'єктів 
інвестиційної нерухомості 

10 Результат від переоцінки іноземної валюти 
11 Резерви під заборгованість за кредитами 

12 
Знецінення цінних паперів у портфелі банку 
на продаж 

13 
Результат від продажу цінних паперів у 
портфелі банку на продаж 

14 
Знецінення цінних паперів у портфелі банку 
до погашення 

15 Резерви за зобов'язаннями 
16 Інші операційні доходи 



Рядок
1 2 3 4

Найменування статті 

За станом на 
31.12.2010              

(на кінець дня)

За станом на 
31.12.2009              

(на кінець дня)

 -    -   

 (564,591)  (670,233)
 -    -   
 -    -   
 -    -   

 -    -   
 (257,758)  (935,219)

 69,345  177,756 
 (188,413)  (757,463)

 -    -   
 (188,413)  (757,463)

Голова Правління  Наумов С.В. 

Головний бухгалтер  Кібець О.Ю. 

Вик. Мельник Т.І. (тел. (044) 201-17-57)

17 
Доходи/(Витрати) від дострокового 
погашення заборгованості 

18 Адміністративні та інші операційні витрати 
19 Результат від участі в капіталі 

19.1 Дохід від участі в капіталі 
19.2 Втрати від участі в капіталі 

20 
Дохід/(Збиток) від довгострокових активів, 
призначених для продажу 

21 Прибуток/(Збиток) до оподаткування 
22 Витрати на податок на прибуток 
23 Прибуток/(Збиток) після оподаткування 

24 

Чистий прибуток/(збиток) від продажу 
довгострокових активів, призначених для 
продажу 

25  Чистий прибуток/(збиток) банку 



Примітка "Окремі показники діяльності банку"
за  IV квартал  2010 року

ПАТКБ  "ПРАВЕКС-БАНК", Київ
(тис. грн.)

Рядок
1 2 3 4

915,945

17.29% не менше 10%

13.72% не менше 9%

4 51.47% не менше 40%

5 19.45% не більше 25%

6 95.80% не більше 800%

7 0.07% не більше 5%

8 0.07% не більше 30%

9 0% х

10

1,490,237 х

10.1
3,337 х

11
1,274,745 х

11.1

10,730 х

12

1,146,970 х

12.1
82,948 х

13

869,299 х

13.1

435,593 х

14
355,470 х

14.1
353,833 х

Найменування статті 

За станом на 31.12.2010     
         (на кінець дня) Нормативні 

показники

1 Регулятивний капітал банку (тис. грн.) не менше
240 000 тис. грн.

2 Адекватність регулятивного капіталу (%) 

3 Співвідношення регулятивного капіталу до 
сукупних активів (%) 

Поточна ліквідність (%) 

Максимальний розмір кредитного ризику на 
одного контрагента (%) 

Великі кредитні ризики (%) 

Максимальний розмір кредитів, гарантій та 
поручительств, наданих одному інсайдеру 
(%) 
Максимальний сукупний розмір кредитів, 
гарантій та поручительств, наданих 
інсайдерам (%) 

Рентабельність активів (%) 

Кредитні операції, що класифіковані як 
“стандартні”  (тис. грн.) 

Сформований резерв за такими операціями 
(тис. грн.) 

Кредитні операції, що класифіковані  як “під 
контролем”  (тис. грн.) 

Сформований резерв за такими операціями 
(тис. грн.) 

Кредитні операції, що класифіковані як 
“субстандартні”  (тис. грн.) 

Сформований резерв за такими операціями  
(тис. грн.)  

Кредитні операції, що класифіковані як 
“сумнівні”  (тис. грн.) 

Сформований резерв за такими операціями  
(тис. грн.)  

Кредитні операції, що класифіковані як 
“безнадійні”  (тис. грн.) 

Сформований резерв за такими операціями 
(тис. грн.)   



Рядок
1 2 3 4

Найменування статті 

За станом на 31.12.2010     
         (на кінець дня) Нормативні 

показники

15 (0,12)

х

16
х

16.1 0,00 х

16.2 0,00 х

17

х

Голова Правління  Наумов С.В. 

Головний бухгалтер Кібець О.Ю.

Вик. Мельник Т.І. (тел. (044) 201-17-57)

Чистий прибуток на одну просту акцію 
(грн.) 

Сума сплачених дивідендів за __ рік на 
одну: 

Просту акцію 

Привілейовану акцію 

Перелік учасників (акціонерів) банку, які 
прямо та опосередковано володіють 10 % і 
більше відсотками статутного капіталу 
банку 

Інтеза Санпаоло С.П.А., 
Італія, пряма участь - 

100,00%, опосередкована 
участь - 0,00%, загальний 
% у статутному капіталі - 

100,00%. 



Примітка "Зобов'язання банку, 
які обліковуються на позабалансових рахунках"

за  ІV  квартал  2010 року
ПАТКБ  "ПРАВЕКС-БАНК", Київ

(тис. грн.)

Рядок
1 2 3 4 5

1 54,010  64,528  (10,518)

2  -    -    -   

3 285,037  770,659  (485,622)
4  -    -    -   

Голова Правління  Наумов С.В. 

Головний бухгалтер  Кібець О.Ю.

Вик. Мельник Т.І. (тел. (044) 201-17-57)

Найменування статті 

За станом на 
31.12.2010             
 (на кінець дня)

За станом на 
31.12.2009        
(на кінець дня)

Зміни після дати 
останньої річної 
звітності  (+; -) 

Гарантії, що надані 

Зобов'язання з кредитування, які 
надані банкам 

Зобов'язання з кредитування, які 
надані клієнтам 
Надана застава 


	баланс (тис)
	фин.рез-т (ТИС)
	окр.показн. (тис.)
	внебаланс 

