ПАТ «КБ «ГЕФЕСТ»

Фінансова звітність за 4 квартал 2013 року

Примітка. Окремі показники діяльності банку
Рядок
1

Найменування рядка
2

7

Регулятивний капітал банку (тис.
грн.)
Достатність (адекватність)
регулятивного капіталу (%)
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 (%)

8
9

Максимальний сукупний розмір
кредитів, гарантій та поручительств,
наданих інсайдерам (%)
Рентабельність активів (%)

1
2
3
4
5
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10
10.1
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11.1
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12.1

13
13.1

14
14.1
15

Кредитні операції, що класифіковані I
категорією якості (тис.грн.)
Сформований резерв за такими
операціями (тис.грн.)
Кредитні операції, що класифіковані
за II категорією якості (тис.грн.)
Сформований резерв за такими
операціями (тис.грн.)
Кредитні операції, що класифіковані
за III категорією якості (тис.грн.)
Сформований резерв за такими
операціями (тис.грн.)
Кредитні операції, що класифіковані
за IV категорією якості (тис.грн.)
Сформований резерв за такими
операціями (тис.грн.)
Кредитні операції, що класифіковані
за V категорією якості (тис.грн.)
Сформований резерв за такими
операціями (тис.грн.)
Чистий прибуток на одну просту
акцію (грн.)

На звітну дату
3

(тис.грн)
Нормативні показники
4

120 052

не менше 120 000
тис.грн.

101,90
100,00
11 902,60
24,57
95,79

не менше 10%
не менше 9%
не менше 40%
не більше 25%
не більше 800%
не більше 5%

не більше 30%
0,32
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16
16.1
16.2
17

Сума сплачених дивідендів за 2012
рік на одну:
Просту акцію
Привілейовану акцію
Перелік учасників (акціонерів) банку,
які прямо та опосередковано
володіють 10 і більше відсотками
статутного капіталу банку

ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ПРІОРИТЕТ ПРАВА ЛТД»:
- код країни учасника: 804;
- відсоток у статутному
капіталі (пряма участь):
100%;
Кутицький Ігор Олегович:
код країни учасника: 804;
відсоток у статутному
капіталі (опосередкована
участь): 100%.
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Затверджено до випуску та підписано.
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