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

 
АТ "ПроКредит Банк" 

Баланс 
за II квартал 2011 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   344508 232607 
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: 58555 40456 
4.1 В іноземній валюті 58555 4511 
5 Резерви під знецінення коштів в інших банках  (465) (290) 

5.1 Резерви у відсотках до активу  0.79 0.72 
6 Кредити та заборгованість клієнтів, у тому числі:  2168271 2053205 

6.1 Кредити та заборгованість юридичних осіб, у тому числі: 1174501 991901 
6.1.1 В іноземній валюті 562834 652522 
6.2 Кредити та заборгованість фізичних осіб, у тому числі: 993770 1061304 

6.2.1 В іноземній валюті 602338 720670 
7 Резерви під знецінення кредитів  (225629) (207806) 

7.1 Резерви у відсотках до активу  10.41 10.12 
8 Цінні папери в  портфелі банку на продаж  24524 25126 
9 Резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж (1150) (1057) 

9.1 Резерви у відсотках до активу  4.69 4.21 
10 Цінні папери в портфелі банку до погашення   - - 

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  - - 
13 Інвестиційна нерухомість - - 
14 Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток  6311 6311 
15 Відстрочений податковий актив 32702 36130 
16 Основні засоби та нематеріальні активи 137862 145923 
17 Інші фінансові активи          24314          20593 
18 Резерви під інші фінансові активи  (719) (624) 

18.1 Резерви у відсотках до активу   2.96 3.03 
19 Інші активи  22588 7730 
20 Резерви під інші активи (1956) (596) 

20.1 Резерви у відсотках до активу   8.66 7.71 

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:                                         2589716 2357708 

23.1 В іноземній валюті  1264069 1338605 
 ЗОБОВ'ЯЗАННЯ   

24 Кошти банків, у тому числі:  90396 15924 
24.1 В іноземній валюті - 15924 
25 Кошти юридичних осіб, у тому числі:  373842 343449 

25.1 В іноземній валюті 72706 76412 
25.2 Кошти юридичних осіб на вимогу, у тому числі:  344817 314947 

25.2.1 В іноземній валюті 69995 74395 
26 Кошти фізичних осіб, у тому числі:  1112228 1063143 

26.1 В іноземній валюті 696712 652551 
26.2 Кошти фізичних осіб на вимогу, у тому числі:   584806 461949 

26.2.1 В іноземній валюті   379596 300573 
27 Боргові цінні папери, емітовані банком, у тому числі:  103009 - 

27.1 В іноземній валюті - - 
28 Інші залучені кошти 504789 539423 
29 Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток - - 
30 Відстрочені податкові зобов'язання - - 



31 Резерви за зобов'язаннями 1276 7168 
32 Інші фінансові зобов'язання 23131 15664 
33 Інші зобов'язання 7252 7312 
34 Субординований борг  117786 116709 

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

36 Усього зобов'язань , у тому числі: 2333709 2108792 
36.1 В іноземній валюті 1412489 1419774 

 ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ   
37 Статутний капітал  298333 298333 
38 Власні акції (частки, паї), що викуплені в акціонерів (учасників)  - - 
39 Емісійні різниці  778 778 
40 Резерви, капіталізовані дивіденди та інші фонди банку  - - 
41 Резерви переоцінки необоротних активів, у тому числі:  40131 40131 

41.1 Резерви переоцінки нерухомості              40131             40131 
41.2 Резерви переоцінки нематеріальних активів  - - 
42 Резерви переоцінки цінних паперів    - - 
43 Резерви переоцінки за операціями хеджування - - 
44 Прибуток/Збиток минулих років                    (90326) (25836) 
45 Прибуток/Збиток поточного року   7091 (64490) 
46 Усього власного капіталу  256007 248916 
47 Усього пасивів  2589716 2357708 

 
 
 

"12"липня 2011 р. 
В.О.Голови Правління __________________ Пономаренко В.В. 
                                                      (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 II квартал 2011 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: 126891 93099 

1.1 Процентні доходи 182848 186216 
1.2 Процентні витрати (55957) (93117) 
2 Чистий комісійний дохід/Чисті комісійні витрати: 31820 22124 

2.1 Комісійні доходи 36402 28548 
2.2 Комісійні витрати (4582) (6424) 

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 4219 5037 

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 (1614) 607 
11 Резерви під заборгованість за кредитами (47744) (6323) 
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 6305 (760) 
16 Інші операційні доходи 4582 3733 
17 Доходи/Витрати від дострокового погашення заборгованості - - 
18 Адміністративні та інші операційні  витрати  (113940) (133602) 
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 до оподаткування 10519 (16085) 
22 Витрати на податок на прибуток (3428) 3363 
23 Прибуток після оподаткування 7091 (12722) 

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

25 Чистий прибуток банку                  7091 (12722) 
 
 
 

"12"липня 2011 р. 
В.О.Голови Правління __________________ Пономаренко В.В. 
                                                            (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 II квартал 2011 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  22028 22899 -871 
2 Зобов'язання з кредитування, які надані банкам  - - - 
3 Зобов'язання з кредитування, які надані клієнтам  92827 87540 +5287 
4 Надана застава  45781 15922 +29859 

 
 
 

"12"липня 2011 р. 
В.О.Голови Правління __________________ Пономаренко В.В. 
                                                      (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 II квартал 2011 року  

 
Рядок Найменування рядка На звітну дату Нормативні показники 

1 2 3 4 
1 Регулятивний капітал банку (тис. грн.) 380414 120000 
2 Адекватність регулятивного капіталу1 (%) 14,78 Не менше 10% 
3 Співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів (%) 13,45 Не менше 9% 
4 Поточна ліквідність2 (%) 47,44 Не менше 40% 

5 Максимальний розмір кредитного ризику на одного контрагента 
(%) 12,60 Не більше 25% 

6 Великі кредитні ризики (%) 12,60 Не більше 8-кратного 
розміру РК 

7 Максимальний розмір кредитів,гарантій та 
поручительств,наданих одному інсайдеру (%) 0,53 Не більше 5% 

8 Максимальний сукупний розмір кредитів,гарантій та 
поручительств,наданих інсайдерам (%) 1,83 Не більше 30% 

9 Рентабельність активів3 (%) 0,57 Х 

10 Норматив ризику загальної відкритої (довгої/короткої) валютної 
позиції банку (%) 17,92 Не більше 30% 

11 Кредитні операції, що класифіковані як стандартні (тис. грн.) 1713700 Х 
11.1 Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.) 14406 Х 
12 Кредитні операції, що класифіковані як під контролем (тис. грн.) 267750 Х 

12.1 Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.) 18242 Х 
13 Кредитні операції, що класифіковані як субстандартні (тис. грн.) 115700 Х 

13.1 Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.)                     26978 Х 
14 Кредитні операції, що класифіковані як сумнівні (тис. грн.)                   176687 Х 

14.1 Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.) 109754 Х 
15 Кредитні операції, що класифіковані як безнадійні (тис. грн.) 38235 Х 

15.1 Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.) 38235 Х 
16 Чистий прибуток на одну просту акцію (грн.) 14,89 Х 
17 Сума сплачених дивідендів за 2010 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 – 15,2169%,                   
опосередкована участь – 
0,0000%. 
2. ПроКредит Холдінг АГ 
(ProCredit Holding AG), код 
країни – 276, пряма участь –
45,6547%,                              
опосередкована участь – 
0,0000%. 
3.Кредитна установа для 
Відбудови( Kreditanstalt  fur 
Wiederaufbau),код країни  -
276,пряма участь – 
39,1284%,опосередкована 
участь – 45,6547%,загальна 
участь – 84,7831% 
 

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.  

 

"12" липня 2011 р. 
В.О.Голови Правління __________________ Пономаренко В.В. 
                                                     (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)  

 


