
Титульний аркуш 

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність 
інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. 

Голова Правлiння       Зузанне Декер 

(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 

20.07.2011 М.П. 

(дата) 

 

Квартальна інформація емітента цінних паперів 
за 2 квартал 2011 року  

1. Загальні відомості 

1.1 Повне найменування емітента 

Публiчне акцiонерне товариство "ПроКредит Банк" 

1.2 Організаційно-правова форма емітента 

Публічне акціонерне товариство 

1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 

21677333 

1.4 Місцезнаходження емітента 

03115, м. Київ, проспект Перемоги, 107-А 

1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента 

тел. 044 590 10 00, факс 044 590 10 01 

1.6 Електронна поштова адреса емітента 

info@procreditbank.com.ua 

2. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації 

2.1 Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 20.07.2011 

2.2 Квартальна інформація 
розміщена на сторінці (за 
наявності) 

www.procreditbank.com.ua/about/korporativnoe-
upravlenie/otchetnost 

в мережі 
Інтернет 

20.07.2011 

 (адреса сторінки)   (дата) 

 



Зміст 
1. Інформація про емітента X 

2. Основні відомості про посадових осіб емітента X 

3. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент X 

4. Відомості про цінні папери емітента 

а) інформація про випуски акцій емітента X 

б) інформація про облігації емітента X 

в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  

г) інформація про похідні цінні папери емітента  

5. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: 

а) інформація про зобов'язання емітента X 

б) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  

в) інформація про собівартість реалізованої продукції  

6. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб  

7. Інформація про конвертацію цінних паперів  

8. Інформація про заміну управителя  

9. Інформація про керуючого іпотекою  

10. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів  

11. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом  

12. Інформація про іпотечне покриття: 

а) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття  

б) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними 
облігаціями з цим іпотечним покриттям  

в) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з 
цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом 
звітного періоду 

 

г) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу 
іпотечного покриття  

13. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів  

14. Аудиторський висновок на предмет виявлення відповідності стану іпотечного покриття даним реєстру іпотечного 
покриття та вимогам Закону України "Про іпотечні облігації"  

15. Квартальна фінансова звітність емітента X 

16. Проміжна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)  

17. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене 
об'єктами нерухомості) 

 

18. Примітки: 
Пункт 4в вiдсутнiй: iншi цiннi папери емiтентом не випускались. Пункт 4г вiдсутнiй: похiднi цiннi папери емiтентом 
не випускались. Пункти 5б, 5в вiдсутнi: емiтент є банком i не здiйснює виробничої дiяльностi або реалiзацiї 
продукцiї. Пункт 6 вiдсутнiй: емiтент участi в створеннi юридичних осiб не приймав. Пункт 7 вiдсутнiй: конвертацiя 
цiнних паперiв не проводилась. Пункт 8 вiдсутнiй: договiр з управителем не укладався. Пункти 9-14 вiдсутнi: 
iпотечнi цiннi папери не випускались. Пункт 16 вiдсутнiй: квартальна фiнансова звiтнiсть емiтентом вiдповiдно до 
Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi не складалась. Пункт 17 вiдсутнiй: звiт про стан об'єкта нерухомостi 
не складався (цiльовi облiгацiї, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi, не випускались).  



3. Інформація про емітента 

Повне найменування Публiчне акцiонерне товариство "ПроКредит Банк" 

Серія і номер свідоцтва про державну 
реєстрацію 

A01 №250661 

Дата державної реєстрації 28.12.2000 

Територія (область) м.Київ 

Місцезнаходження 03115, м. Київ, проспект Перемоги, 107-А 

Статутний капітал (грн.) 298333224.48 

Відсоток акцій у статуньому капіталі, що 
належать державі 

0.000 

Відсоток акцій (часток, паїв), що передано 
до статутного капіталу державного 
(національного) акціонерного товариства 
та/або холдингової компанії 

0.000 

Чисельність працівників (чол.) 1377 

Основні види діяльності із зазначенням 
найменування виду діяльності та коду за 
КВЕД 

65.12.0 Iнше грошове посередництво, 

Органи управління емітента Загальнi збори акцiонерiв, Наглядова рада, Правлiння 

Засновники емітента 

Європейський Банк Реконструкцiї та Розвитку (EBRD), Мiжнародна 
фiнансова корпорацiя, Вестерн Ен.Ай.Ес Ентерпрайз Фонд, 
Нiмецько-український фонд, Iнтернацiонале Мiкроiнвестiцiонен АГ, 
Стiчтiнг ДОЕН Посткоделотерiй/Спонсорлотерiй 

Інформація про посадових осіб емітента 

Посада Голова Правлiння 

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи 
або повне найменування юридичної особи 

Декер Зузанне 

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, 
дата видачі, орган, який видав)* або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
юридичної особи 

н/д C4X74G5GJ 20080911 виданий Посольством Нiмеччини в 
Українi, м. Київ 

Рік народження 1969 

Освіта Вища 

Стаж керівної роботи (років) 9 

Найменування підприємства та попередня 
посада, яку займав 

ЗАТ "ПроКредит Банк", Перший заступник Голови Правлiння. 

Опис Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

 
 
 



Посада Перший заступник Голови Правлiння 

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи 
або повне найменування юридичної особи 

Пономаренко Вiктор Вiкторович 

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, 
дата видачі, орган, який видав)* або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
юридичної особи 

ВМ 215707 19960930 виданий Малинським РВ УМВС України в 
Житомирськiй обл. 

Рік народження 1976 

Освіта Вища 

Стаж керівної роботи (років) 6 

Найменування підприємства та попередня 
посада, яку займав 

ЗАТ "ПроКредит Банк", заступник Голови Правлiння. 

Опис Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

 

Посада Член Правлiння, головний бухгалтер 

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи 
або повне найменування юридичної особи 

Смолiнський Валерiй Вiкторович 

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, 
дата видачі, орган, який видав)* або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
юридичної особи 

СО 708187 20010809 виданий Ленiнградським РУГУ МВС України в 
м.Києвi 

Рік народження 1967 

Освіта Вища 

Стаж керівної роботи (років) 16 

Найменування підприємства та попередня 
посада, яку займав 

АТ "Укрiнбанк", головний бухгалтер. 

Опис Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

 

Посада Голова Наглядової ради 

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи 
або повне найменування юридичної особи 

Лепп Аня 

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, 
дата видачі, орган, який видав)* або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
юридичної особи 

н/д 9510665961 20030925 виданий мерiєю мiста Франкфурт-на-
Майнi 

Рік народження 1958 

Освіта Вища 

Стаж керівної роботи (років) 13 

Найменування підприємства та попередня 
посада, яку займав 

ПроКредит Холдинг АГ, менеджер. 

Опис Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 



 

Посада Член Наглядової ради 

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи 
або повне найменування юридичної особи 

Александер Хелен 

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, 
дата видачі, орган, який видав)* або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
юридичної особи 

н/д 707327489 20091123 виданий паспортною службою 
Великобританiї 

Рік народження 1962 

Освіта Вища 

Стаж керівної роботи (років) 12 

Найменування підприємства та попередня 
посада, яку займав 

ПроКредит Холдинг АГ, менеджер. 

Опис Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

 

Посада Член Наглядової ради 

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи 
або повне найменування юридичної особи 

Кьон Дорiс 

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, 
дата видачі, орган, який видав)* або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
юридичної особи 

н/д L8866082 20020128 виданий мерiєю мiста Франкфурт-на-Майнi 

Рік народження 1957 

Освіта Вища 

Стаж керівної роботи (років) 13 

Найменування підприємства та попередня 
посада, яку займав 

KfW, Генеральний директор дл Африки і Близькому Сходу. 

Опис Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

 

Посада Член Наглядової ради 

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи 
або повне найменування юридичної особи 

Сiвчова Яна 

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, 
дата видачі, орган, який видав)* або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
юридичної особи 

Тип P 099092845,кодGBR 20080930 виданий паспортною службою 
Великобританiї 

Рік народження 1969 

Освіта Вища 

Стаж керівної роботи (років) 12 

Найменування підприємства та попередня 
посада, яку займав 

Европейський Банк Реконструкцiї та Розвитку, старший банкiр, 
портфельний керуючий, бiзнес-група фiнансових установ. 

Опис Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 



 

Посада Член Наглядової ради 

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи 
або повне найменування юридичної особи 

Бовен Штефан 

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, 
дата видачі, орган, який видав)* або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
юридичної особи 

тип Р 410121637, код D 20040214 виданий паспортною службою 
мiста Кронберг 

Рік народження 1967 

Освіта Вища 

Стаж керівної роботи (років) 9 

Найменування підприємства та попередня 
посада, яку займав 

ПроКредит Холдинг АГ, головний менеджер з фiнансiв. 

Опис Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

 

Посада Голова Ревiзiйної комiсiї 

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи 
або повне найменування юридичної особи 

Рураїнськi Рюдiгер 

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, 
дата видачі, орган, який видав)* або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
юридичної особи 

тип Р 414222434, код D 20050120 виданий мерiєю мiста Бад-Зоден 
ам Таунус 

Рік народження 1965 

Освіта Вища 

Стаж керівної роботи (років) 17 

Найменування підприємства та попередня 
посада, яку займав 

ПроКредит Холдинг АГ, голова аудиту групи. 

Опис Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

 

Посада Член Ревiзiйної комiсiї 

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи 
або повне найменування юридичної особи 

Потт Фiлiпп 

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, 
дата видачі, орган, який видав)* або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
юридичної особи 

тип Р 6005823761, код D 20011227 виданий паспортною службою 
мiста Штутгарт 

Рік народження 1973 

Освіта Вища 

Стаж керівної роботи (років) 8 

Найменування підприємства та попередня 
посада, яку займав 

ПроКредит Холдинг АГ, голова групи розвитку бiзнесу. 

Опис Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 



 

Посада Член Ревiзiйної комiсiї 

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи 
або повне найменування юридичної особи 

Пєткова Мар’яна 

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, 
дата видачі, орган, який видав)* або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
юридичної особи 

н/д н/д 20010101 н/д 

Рік народження 1965 

Освіта вища 

Стаж керівної роботи (років) 11 

Найменування підприємства та попередня 
посада, яку займав 

ПроКредит Банк АД (Болгарiя), Член Правлiння 

Опис Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

 

Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 

Найменування АТ "УкрСиббанк" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 09807750 

Місцезнаходження 61050, м. Харкiв, пр. Московський, 60 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 
вид діяльності 

АБ №113285 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 22.10.2004 

Міжміський код та телефон 057 221-92-12 

Факс 057 228-26-20 

Вид діяльності 

Комерцiйний банк, Лiцензiя Державної комiсiї з цiнних паперiв та 
фондового ринку на здiйснення професiйної дiяльностi на ринку 
цiнний паперiв: дiяльнiсть по випуску та обiгу цiнних паперiв, 
дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв. 

Опис Учасник фондового ринку, послугами якого користується емiтент. 

 

Найменування ТОВ "Прибуток-Плюс" 

Організаційно-правова форма ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 25395301 

Місцезнаходження 01033, м. Київ, вул. Володимирська, 101 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 
вид діяльності 

АВ №520479 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.03.2010 

Міжміський код та телефон 044 287-15-13 

Факс 044 287-15-13 



Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв. 

Опис Надання емiтенту послуг зберiгача цiних паперiв. 

 

Найменування ЗАТ Українська акцiонерна страхова компанiя "АСКА" 

Організаційно-правова форма ЗАКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 13490997 

Місцезнаходження 83052, м. Донецьк, пр. Iллiча, 100 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 
вид діяльності 

див. опис 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.01.2001 

Міжміський код та телефон 0622 97-44-00 

Факс 062 382-83-77 

Вид діяльності Страхова дiяльнiсть, страхування майна. 

Опис 

Надання страхових послуг емiтенту. Лiцензiї Мiнiстерства фiнансiв 
України на проведення добровiльного та обов'язкового страхування 
(серiя АА, №№ 124507 - 124510, 124512, 548565 вiд 19.09.01 г., № 
239537 вiд 27.05.02 г., № 239647 вiд 03.07.2002 г., № 239771 вiд 
28.08.02 г., № 239852 вiд 26.09.02 г., № 559837 вiд 09.01.03 г., № 
625559 вiд 16.09.2003 г., №520055 вiд 15.07.2003 г.). 

 

Найменування Fitch Ratings Ltd 

Організаційно-правова форма ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ н/д 

Місцезнаходження Eldon House, 2 Eldon Street, London EC2M 7UA, UK 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 
вид діяльності 

Iнформацiя вiдсутня 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.01.2001 

Міжміський код та телефон +44 207 417 4222 

Факс +44 207 417 4242 

Вид діяльності Рейтингове агенство. 

Опис Здiйснення рейтингової оцiнки емiтента. 

 

Найменування ПрАТ "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв" 

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35917889 

Місцезнаходження 01032, м.Київ, вул. Тропiнiна, 7-Г 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 
вид діяльності 

АВ №470611 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 27.05.2009 

Міжміський код та телефон 044 585-42-40 



Факс 044 238-61-93 

Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть. 

Опис Надання депозитарних послуг емiтенту. 

 

Найменування ТОВ "Ернст енд Янг Аудиторськi послуги" 

Організаційно-правова форма ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 33306921 

Місцезнаходження 01001, м.Київ, вул.Хрещатик, 19а 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 
вид діяльності 

№ 3516 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 25.01.2005 

Міжміський код та телефон 044 490-30-00 

Факс 044 490-30-30 

Вид діяльності Аудиторська дiяльнiсть. 

Опис Надання аудиторських послуг емiтенту. 

 

Найменування ТОВ "СВАН Консалтинг" 

Організаційно-правова форма ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 33789167 

Місцезнаходження 02002, м.Київ, вул. Р.Окiпної, 10-Б 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 
вид діяльності 

№ 7826108 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 18.10.2008 

Міжміський код та телефон 044 569-93-68 

Факс 044 569-93-68 

Вид діяльності Оцiночна дiяльнiсть. 

Опис Надання емiтенту послуг з оцiнки майна. 

 

Найменування ВАТ "Нацiональний депозитарiй України" 

Організаційно-правова форма ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711 

Місцезнаходження 01001, м.Київ, вул.Б.Грiнченка, 3 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 
вид діяльності 

АВ №189650 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.09.2006 

Міжміський код та телефон 044 279-13-25 

Факс 044 279-13-22 

Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть. 



Опис Надання депозитарних послуг емiтенту. 

 

Найменування ТОВ "Аудиторська фiрма "Украудит ХХI" 

Організаційно-правова форма ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 22964908 

Місцезнаходження 04053, м.Київ, вул.Некрасовська, 3 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 
вид діяльності 

№ 0701 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001 

Міжміський код та телефон 044 235-78-52 

Факс 044 235-78-56 

Вид діяльності Аудиторська дiяльнiсть. 

Опис Надання аудиторських послуг емiтенту. 

 

Найменування ТОВ "Інвестицiйний Капiтал Україна" 

Організаційно-правова форма ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35649564 

Місцезнаходження 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, будинок 19-21 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 
вид діяльності 

АВ №440400 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 17.11.2008 

Міжміський код та телефон 044 220-01-20 

Факс 044 220-01-20 

Вид діяльності 
Професiйна дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв - дiяльнiсть з 
торгiвлi цiнними паперами (Андеррайтинг) 

Опис Учасник фондового ринку, послугами якого користується емiтент. 

 

Найменування ПАТ "Банк Форум" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 21574573 

Місцезнаходження 02100, м. Київ, б-р Верховної Ради, 7 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 
вид діяльності 

№62 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 30.04.2010 

Міжміський код та телефон 044 581-04-21 

Факс 044 581-04-21 

Вид діяльності Комерцiйний банк 

Опис Надання послуг платiжного агента 



Інформація про випуски акцій емітента 

Дата 
реєстрації 
випуску 

Номер 
свідоцтва про 
реєстрацію 
випуску 

Найменування 
органу, що 

зареєстрував 
випуск 

Міжнародний 
ідентифікаційний 

номер 

Тип цінного 
паперу 

Форма 
існування та 

форма 
випуску 

Номінальна 
вартість акцій 

(грн.) 

Кількість 
акцій 

(штук) 

Загальна 
номінальна 

вартість (грн.) 

Частка у 
статутному 
капіталі (у 
відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

24.06.2010 456/1/10 ДКЦПФР UA4000073100 
Акції Іменні 
прості 

 
Бездокументарна 
Іменні 

476101 227000195.79 76.080 

Опис 
Торгiвля акцiями на фiнансових ринках України не здiйснюється. Акцiї не проходили процедуру лiстингу. Мета емiсiї: збiльшення статутного 
капiталу. Закритий спосiб розмiщеня. 

30.06.2010 473/1/10 ДКЦПФР UA4000074181 
Акції Іменні 
привілейовані 

 
Бездокументарна 
Іменні 

149611 71333028.69 23.920 

Опис 
Торгiвля акцiями на фiнансових ринках України не здiйснюється. Акцiї не проходили процедуру лiстингу. Мета емiсiї: збiльшення статутного 
капiталу. Закритий спосiб розмiщеня. 

Інформація про облігації емітента  

Дата 
реєстрації 
випуску 

Номер 
свідоцтва 

про 
реєстрацію 
випуску 

Найменуван
ня органу, 

що 
зареєстрував 

випуск 

Облігації 
(відсоткові, 

цільові, 
дисконтні) 

Номінал
ьна 

вартість 
(грн.) 

Кількіс
ть у 

випуск
у 

(штук) 

Форма існування 
та форма 
випуску 

Загальна 
номінальна 
вартість 

(грн.) 

Процентна 
ставка (у 
відсотках) 

Термін 
виплати 
процентів 

Сума 
виплаченого 
процентного 

доходу за 
звітний 

період (грн.) 

Дата 
погашення 
облігацій 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

22.04.2011 62/2/11 ДКЦПФР відсоткові 1000.00 100000 
Бездокументарна 
Іменні 

100000000.00 13.500 Щоквартально 0.00 12.05.2015 

Опис В обiгу, включені до біржового реєстру, другого котирувального рівня лістингу ПАТ «ФБ «Перспектива» та до котирувального списку ПФТС 2-го рівня. 



Інформація про зобов'язання емітента 

Види зобов'язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 
частина боргу 

(тис. грн.) 

Відсоток за 
користування 

коштами (відсоток 
річних) 

Дата 
погашення 

Кредити банку X 90396.000 X X 

у тому числі(за кожним кредитом): 

Мiжбанкiвський кредит 30.06.2011 10000.000 9.000 07.07.2011 

Мiжбанкiвський кредит 14.04.2011 23900.000 8.500 14.10.2011 

Мiжбанкiвський кредит 30.06.2011 10800.000 4.100 01.07.2011 

Мiжбанкiвський кредит 24.06.2011 11959.500 5.500 01.07.2011 

Мiжбанкiвський кредит 29.06.2011 11337.606 5.500 06.07.2011 

Мiжбанкiвський кредит 10.06.2011 11162.900 5.500 08.07.2011 

Мiжбанкiвський кредит 20.06.2011 11162.620 5.500 20.07.2011 

Зобов'язання за цінними паперами X 103009.000 X X 

у тому числі:  

за облігаціями (за кожним власним 
випуском): 

X 100000.000 X X 

Облiгацiї серiї G 17.05.2011 100000.000 13.500 12.05.2015 

за іпотечними цінними паперами 
(за кожним власним випуском): 

X 0.000 X X 

за сертифікатами ФОН (за кожним 
власним випуском): 

X 0.000 X X 

за векселями (всього) X 0.000 X X 

за іншими цінними паперами (у 
тому числі за похідними цінними 
паперами)(за кожним видом): 

X 0.000 X X 

за фінансовими інвестиціями в 
корпоративні права (за кожним 
видом): 

X 0.000 X X 

Податкові зобов'язання X 122.000 X X 

Фінансова допомога на зворотній 
основі 

X 0.000 X X 

Інші зобов'язання X 2140182.000 X X 

Усього зобов'язань X 2333709.000 X X 

Опис: Мiжбанкiвськi кредити, отриманi на строк вiд 1 дня до 6 мiсяцiв. 

 



Квартальна фінансова звітність емітента 

Баланс за квартал року 

 

Рядок Назва статті 
На звітну дату 

поточного кварталу 

На кінець 
попереднього 

фінансового року 

АКТИВИ 

1 Грошові кошти та їх еквіваленти 344508 232607 

2 Торгові цінні папери 0 0 

3 
Інші фінансові активи, що обліковуються за 
справедливою вартістю з визначенням результату 
переоцінки у фінансових результатах 

0 0 

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 1 1 

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 10 

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 5 4 

10 Цінні папери в портфелі банку до погашення 0 0 

11 
Резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку 
до погашення 

0 0 

11.1 Резерви у відсотках до активу 0 0 

12 Інвестиції в асоційовані й дочірні компанії 0 0 

13 Інвестиційна нерухомість 0 0 

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 3 3 

19 Інші активи 22588 7730 

20 Резерви під інші активи 1956 596 

20.1 Резерви у відсотках до активу 9 8 

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

0 0 

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

0 0 

22.1 Резерви у відсотках до активу 0 0 

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 0 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 0 

27.1 В іноземній валюті 0 0 

28 Інші залучені кошти 504789 539423 

29 Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток 0 0 

30 Відстрочені податкові зобов'язання 0 0 

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 

0 0 

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) 

0 0 

39 Емісійні різниці 778 778 

40 Резерви, капіталізовані дивіденди та інші фонди банку 0 0 

41 Резерви переоцінки необоротних активів, у тому числі: 40131 40131 

41.1 Резерви переоцінки нерухомості 40131 40131 

41.2 Резерви переоцінки нематеріальних активів 0 0 

42 Резерви переоцінки цінних паперів 0 0 

43 Резерви переоцінки за операціями хеджування 0 0 

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 

 

Примітки Iнформацiя вiдсутня 

Керівник В.о. Голови Правлiння Пономаренко В.В. 

Головний бухгалтер Головний бухгалтер Смолiнський В. В. 

 
 

Звіт про фінансові результати за квартал року 

 

На звітну дату кварталу 
Рядок Найменування статті 

поточного року 
попереднього 

фінансового року 

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 торгових операцій з цінними паперами в 
торговому портфелі банку 

0 0 

4 Результат від операцій з хеджування 0 0 

5 

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

0 0 



6 Результат від торгівлі іноземною валютою 1614 607 

7 
Прибуток/(Збиток), який виникає під час первісного 
визнання фінансових активів за процентною ставкою, 
вищою або нижчою, ніж ринкова 

47744 6323 

8 
Прибуток/(Збиток), який виникає під час первісного 
визнання фінансових зобов'язань за процентною 
ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова 

0 0 

9 
Результат від переоцінки об’єктів інвестиційної 
нерухомості 

0 0 

10 Результат від переоцінки іноземної валюти 0 0 

11 Резерви під заборгованість за кредитами -6305 760 

12 Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж  0 0 

13 
Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку 
на продаж  

0 0 

14 
Знецінення цінних паперів у портфелі банку до 
погашення  

0 0 

15 Резерви за зобов'язаннями  0 0 

16 Інші операційні доходи  4582 3733 

17 
Доходи/(Витрати) від дострокового погашення 
заборгованості  

0 0 

18 Адміністративні та інші операційні витрати  113940 133602 

19 Результат від участі в капіталі  0 0 

19.1 Дохід від участі в капіталі  0 0 

19.2 Втрати від участі в капіталі  0 0 

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

0 0 

21 Прибуток/(Збиток) до оподаткування  10519 -16085 

22 Витрати на податок на прибуток  3428 -3363 

23 Прибуток/(Збиток) після оподаткування  7091 -12722 

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

0 0 

25 Чистий прибуток/(збиток) банку 7091 -12722 

 

Примітки Iнформацiя вiдсутня 

Прізвище та ініціали виконавця, телефон Покровська Г. В. 590-10-08 

Керівник В.о. Голови Правлiння Пономаренко В.В. 

Головний бухгалтер Головний бухгалтер Смолiнський В. В. 

Квартальна фінансова звітність емітента, складена відповідно до Міжнародних стандартів 
бухгалтерського обліку  

Квартальна фiнансова звiтнiсть вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi емiтентом не 
складалась. 


