Додаток № 1

Фінансова звітність за 4 кв. 2014 р.

ПАТ «КБ «ГЕФЕСТ»
Звіт про фінансовий стан (Баланс)
За 4 квартал 2014 року.

Найменування статті
1
Грошові кошти та їх еквіваленти
Кошти обов'язкових резервів
банку в Національному банку
Торгові цінні папери
Інші фінансові активи, що
обліковуються за справедливою
вартістю через прибуток або
збиток
Кошти в інших банках, у т. ч.:
в іноземній валюті
резерви під знецінення коштів в
інших банках
Кредити та заборгованість
клієнтів, у т. ч.:
кредити та заборгованість
юридичних осіб, у т. ч.:
в іноземній валюті
резерви під знецінення кредитів
та заборгованості клієнтів
кредити та заборгованість
фізичних осіб, у т. ч.:
в іноземній валюті
резерви під знецінення кредитів
та заборгованості клієнтів
Цінні папери в портфелі банку на
продаж, у т. ч.:
резерви під знецінення цінних
паперів у портфелі банку на
продаж
Цінні папери в портфелі банку до
погашення, у т. ч.:
резерви під знецінення цінних
паперів у портфелі банку до
погашення
Інвестиції в асоційовані та
дочірні компанії
Інвестиційна нерухомість

Звітний період
2
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Попередній період
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Дебіторська заборгованість щодо
поточного податку на прибуток
Відстрочений податковий актив
Основні засоби та нематеріальні
активи
Інші фінансові активи, у т. ч.:
резерви під інші фінансові активи
Інші активи, у т. ч.:
резерви під інші активи
Необоротні активи, утримувані
для продажу, та активи групи
вибуття
Усього активів, у т. ч.:
в іноземній валюті
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Кошти банків, у т. ч.:
в іноземній валюті
Кошти клієнтів, у т. ч.:
кошти юридичних осіб, у т. ч.:
в іноземній валюті
кошти юридичних осіб на
вимогу, у т. ч.:
в іноземній валюті
кошти фізичних осіб, у т. ч.:
в іноземній валюті
кошти фізичних осіб на вимогу, у
т. ч.:
в іноземній валюті
Боргові цінні папери, емітовані
банком, у т. ч.:
в іноземній валюті
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 групи вибуття
Усього зобов'язань, у т. ч.:
в іноземній валюті
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
Статутний капітал
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-

-

1 277
-

1 141
-
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-
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-

121 214
-

121 081
-

-

-

-

-
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16

112
112
121 000

1
17
121 000

Емісійні різниці
Незареєстровані внески до
статутного капіталу
Нерозподілений прибуток
(непокритий збиток)
Резервні та інші фонди банку
Резерви переоцінки
Усього власного капіталу
Усього зобов'язань та власного
капіталу

-

-

38
64
121 102
121 214

64
121 064
121 081

Затверджено до випуску та підписано.
Голова Правління

В.В. Махонько

Головний бухгалтер

Г.Г. Святенко

вик. Святенко Г.Г.
Тел. (062)210-20-66
19.01.2015 р.

