
Додаток № 2  
До Інструкції про порядок  
складання та оприлюднення  
фінансової звітності банків України 

 
АТ "ПроКредит Банк" 

Баланс 
за III квартал 2009 року  

(тис. грн.) 

Рядок Найменування статті 
На звітну дату 
поточного 
кварталу 

На кінець 
попереднього 

фінансового року 
1 2 3 4 
 АКТИВИ       

1 Грошові кошти та їх еквіваленти   349316 377577 
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: 176265 105330 
4.1 В іноземній валюті 131162 105330 
5 Резерви під знецінення коштів в інших банках           (2535) (2599) 

5.1 Резерви у відсотках до активу  1.44 2.47 
6 Кредити та заборгованість клієнтів, у тому числі:  2343853 2889311 

6.1 Кредити та заборгованість юридичних осіб, у тому числі: 746106 813153 
6.1.1 В іноземній валюті 632831 702821 
6.2 Кредити та заборгованість фізичних осіб, у тому числі: 1597747 2076158 

6.2.1 В іноземній валюті 1232049 1549653 
7 Резерви під знецінення кредитів  (219712) (112959) 

7.1 Резерви у відсотках до активу  9.37 3.91 
8 Цінні папери в  портфелі банку на продаж  250 250 
9 Резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж - - 

9.1 Резерви у відсотках до активу  - - 
10 Цінні папери в портфелі банку до погашення   110309 - 

11 Резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку до 
погашення  - - 

11.1 Резерви у відсотках до активу   - - 
12 Інвестиції в асоційовані й дочірні компанії  794 794 
13 Інвестиційна нерухомість - - 
14 Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток  6311           6390 
15 Відстрочений податковий актив 14280 - 
16 Основні засоби та нематеріальні активи 164300 179688 
17 Інші фінансові активи          10557                    5873 
18 Резерви під інші фінансові активи  (252) (79) 

18.1 Резерви у відсотках до активу   2.38 1.35 
19 Інші активи  8935 5350 
20 Резерви під інші активи (869) (1504) 

20.1 Резерви у відсотках до активу   9.73 28.11 

21 Довгострокові активи, призначені для продажу, та активи групи 
вибуття  

- - 

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

22.1 Резерви у відсотках до активу    -  - 
23 Усього активів, у тому числі: 2961802 3453422 

23.1 В іноземній валюті  2059784 2548702 
 ЗОБОВ'ЯЗАННЯ   

24 Кошти банків, у тому числі:  - 204589 
24.1 В іноземній валюті - 143289 
25 Кошти юридичних осіб, у тому числі:  255496 211238 

25.1 В іноземній валюті 69347 48397 
25.2 Кошти юридичних осіб на вимогу, у тому числі:  218833 142133 
25.2 В іноземній валюті 54504 26444 
26 Кошти фізичних осіб, у тому числі:  937660 1137086 

26.1 В іноземній валюті 648140 770721 
26.2 Кошти фізичних осіб на вимогу, у тому числі:   106551 92820 

26.2.1 В іноземній валюті   64306 55253 
27 Боргові цінні папери, емітовані банком, у тому числі:  54973 54905 

27.1 В іноземній валюті - - 
28 Інші залучені кошти 1308893 1461203 
29 Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток - - 
30 Відстрочені податкові зобов'язання - 6826 



31 Резерви за зобов'язаннями 1515 775 
32 Інші фінансові зобов'язання 14770 6675 
33 Інші зобов'язання 3308 2308 
34 Субординований борг              116048             108158 

35 Зобов'язання, що пов'язані з довгостроковими активами 
призначеними для продажу чи групами вибуття  - - 

36 Усього зобов'язань , у тому числі: 2692663 3193763 
36.1 В іноземній валюті 2157308 2536026 

 ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ   
37 Статутний капітал  227000 150000 
38 Власні акції (частки, паї), що викуплені в акціонерів (учасників)  - - 
39 Емісійні різниці  778 778 
40 Резерви, капіталізовані дивіденди та інші фонди банку            61600           53766 
41 Резерви переоцінки необоротних активів, у тому числі:            47281           49648 

41.1 Резерви переоцінки нерухомості            47281           49648 
41.2 Резерви переоцінки нематеріальних активів  - - 
42 Резерви переоцінки цінних паперів    - - 
43 Резерви переоцінки за операціями хеджування - - 
44 Прибуток/Збиток минулих років                 -                     4734 
45 Прибуток/Збиток поточного року   (67520) 733 
46 Усього власного капіталу  269139 259659 
47 Усього пасивів  2961802 3453422 

 
 
 

"14" жовтня 2009 р. 
Голова Правління __________________ Зузанне Декер 
                                                      (підпис, прізвище, ім'я, по батькові)  

  
Покровська Г. В.  590-10-08 
(прізвище виконавця, номер телефону) 

Головний бухгалтер ________________ Смолінський В. В. 
                                                        (підпис, прізвище, ім'я, по батькові)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток № 4  
До Інструкції про порядок  
складання та оприлюднення  
фінансової звітності банків України 

 
АТ "ПроКредит Банк" 

Звіт про фінансові результати  
за III квартал 2009 року  

(тис. грн.) 
На звітну дату кварталу 

Рядок Найменування статті 
поточного року 

попереднього 
фінансового 

року 
1 2 3 4 
1 Чистий процентний дохід/Чисті процентні витрати: 158603 159788 

1.1 Процентні доходи 316203 297415 
1.2 Процентні витрати   (157600) (137627) 
2 Чистий комісійний дохід/Чисті комісійні витрати: 28457 32993 

2.1 Комісійні доходи 33101 36079 
2.2 Комісійні витрати  (4644) (3086) 

3 Результат від торговельних 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 визначенням результату 
переоцінки у фінансових результатах 

- - 

6 Результат від торгівлі іноземною валютою 23195 8395 

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 (1676)              (2563) 
11 Резерви під заборгованість за кредитами (100434) (12068) 
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 Банківські резерви на покриття ризиків і втрат (619) (123) 
16 Інші операційні доходи 7674                       4744 
17 Доходи/Витрати від дострокового погашення заборгованості - - 
18 Адміністративні та інші операційні  витрати  (203747)                     (189091) 
19 Результат від участі в капіталі - - 

19.1 Дохід від участі в капіталі - - 
19.2 Втрати від участі в капіталі - - 
20 Доход/Збиток від довгострокових активів, призначених для продажу - - 
21 Прибуток/збиток до оподаткування (88547) 2075 
22 Витрати на податок на прибуток 21027 (132) 
23 Прибуток/збиток після оподаткування (67520) 1943 

24 Чистий прибуток/збиток від продажу довгострокових активів, призначених 
для продажу - - 

25 Чистий прибуток/збиток банку (67520) 1943 
 
 
 

"14" жовтня 2009 р. 
Голова Правління ________________ Зузанне Декер 
                                               (підпис, прізвище, ім'я, по батькові)  

  
Покровська Г. В.  590-10-08 
(прізвище виконавця, номер телефону) 

Головний бухгалтер _______________ Смолінський В. В. 
                                                         (підпис, прізвище, ім'я, по батькові)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Додаток № 9  
До Інструкції про порядок  
складання та оприлюднення  
фінансової звітності банків України 

 
АТ "ПроКредит Банк" 

Примітка "Зобов'язання банку, які обліковуються на позабалансових рахунках"  
за III квартал 2009 року  

(тис. грн.) 

Рядок Найменування статті 
На звітну дату 
поточного 
кварталу 

На кінець 
попереднього 

фінансового року 

Зміни після дати 
останньої річної 

звітності 
(+; -) 

1 2 3 4 5 
1 Гарантії, що надані  19111 21347 -2236 
2 Сумнівні гарантії та поручительства  - - - 
3 Зобов'язання з кредитування, які надані банкам  - - - 
4 Зобов'язання з кредитування, які надані клієнтам  19205 27188 -7983 
5 Надана застава  - 105022          -105022 

 
 
 

"14" жовтня 2009 р. 
Голова Правління __________________ Зузанне Декер  
                                                      (підпис, прізвище, ім'я, по батькові)  

  
Покровська Г. В.  590-10-08 
(прізвище виконавця, номер телефону) 

Головний бухгалтер _________________ Смолінський В. В. 
                                                         (підпис, прізвище, ім'я, по батькові)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток 11 
до Інструкції про порядок складання та 
оприлюднення фінансової звітності банків 
України 

 
АТ "ПроКредит Банк" 

Примітка "Окремі показники діяльності банку" 
за III квартал 2009 року  

 
Рядок Найменування рядка На звітну дату Нормативні показники 

1 2 3 4 
1 Регулятивний капітал банку (тис. грн.) 380869 74194 
2 Адекватність регулятивного капіталу1 (%) 13.98 Не менше 10% 
3 Співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів (%) 12.24 Не менше 9% 
4 Поточна ліквідність2 (%) 92.91 Не менше 40% 

5 Максимальний розмір кредитного ризику на одного контрагента 
(%) 10.52 Не більше 25% 

6 Великі кредитні ризики (%) 10.52 Не більше 8-кратного 
розміру РК 

7 Максимальний розмір кредитів,гарантій та 
поручительств,наданих одному інсайдеру (%) 0.73 Не більше 5% 

8 Максимальний сукупний розмір кредитів,гарантій та 
поручительств,наданих інсайдерам (%) 5.48 Не більше 30% 

9 Рентабельність активів3 (%) 0.00 Х 

10 Норматив ризику загальної відкритої (довгої/короткої) валютної 
позиції банку (%) 19.32 Не більше 30% 

11 Кредитні операції, що класифіковані як стандартні (тис. грн.) 1911314 Х 
11.1 Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.) 14081 Х 
12 Кредитні операції, що класифіковані як під контролем (тис. грн.) 293276 Х 

12.1 Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.) 10944 Х 
13 Кредитні операції, що класифіковані як субстандартні (тис. грн.) 150594 Х 

13.1 Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.) 36241 Х 
14 Кредитні операції, що класифіковані як сумнівні (тис. грн.) 106966 Х 

14.1 Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.) 67840 Х 
15 Кредитні операції, що класифіковані як безнадійні (тис. грн.) 76221 Х 

15.1 Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.) 76221 Х 
16 Чистий прибуток на одну просту акцію (грн.) - Х 
17 Сума сплачених дивідендів за 2009 рік на одну: - Х 

17.1 Просту акцію - Х 
17.2 Привілейовану акцію - Х 

18 
Перелік учасників (акціонерів) банку, які прямо та 
опосередковано володіють 10 % і більше відсотками статутного 
капіталу банку 

1. Європейський банк 
Реконструкції та Розвитку 
(EBRD), код країни - 826, 
пряма участь – 19.999%,                   
опосередкована участь – 
0.000%. 
2. ПроКредит Холдінг АГ 
(ProCredit Holding AG), код 
країни – 276, пряма участь –
80.001%,                              
опосередкована участь – 
0.000%. 

Х 

____________ 
1 Адекватність регулятивного капіталу - відображає здатність банку своєчасно і в повному обсязі розрахуватися за своїми зобов'язаннями, що 
випливають із торговельних, кредитних або інших операцій грошового характеру.  
2 Поточна ліквідність - спроможність банку вчасно виконувати свої поточні зобов'язання (до 31 дня) перед клієнтами.  
3 Рентабельність активів - показник ефективності використання активів.  

 
 

"14" жовтня 2009 р. 
Голова Правління __________________ Зузанне Декер 
                                                     (підпис, прізвище, ім'я, по батькові)  

  
Покровська Г. В.  590-10-08 
(прізвище виконавця, номер телефону) 

Головний бухгалтер _________________ Смолінський В. В. 
                                                         (підпис, прізвище, ім'я, по батькові)  

 
 
 


