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

 
АТ "ПроКредит Банк" 

Баланс 
за I квартал 2010 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   267204 290410 
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: 200472 275672 
4.1 В іноземній валюті 160437 255603 
5 Резерви під знецінення коштів в інших банках  (1504) (2791) 

5.1 Резерви у відсотках до активу  0.75 1.01 
6 Кредити та заборгованість клієнтів, у тому числі:  2231197 2286161 

6.1 Кредити та заборгованість юридичних осіб, у тому числі: 863615 808935 
6.1.1 В іноземній валюті 641638 637567 
6.2 Кредити та заборгованість фізичних осіб, у тому числі: 1367582 1477226 

6.2.1 В іноземній валюті 1017895 1116054 
7 Резерви під знецінення кредитів  (226854) (242672) 

7.1 Резерви у відсотках до активу  10.17 10.61 
8 Цінні папери в  портфелі банку на продаж  1318 1395 
9 Резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж (1068) (1145) 

9.1 Резерви у відсотках до активу  81.04 82.08 
10 Цінні папери в портфелі банку до погашення   45042 6000 

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 18685 24096 
16 Основні засоби та нематеріальні активи 151759 158387 
17 Інші фінансові активи          21598          17757 
18 Резерви під інші фінансові активи  (1659) (1040) 

18.1 Резерви у відсотках до активу   7.68 5.86 
19 Інші активи  17401 5805 
20 Резерви під інші активи (1038) (1135) 

20.1 Резерви у відсотках до активу   5.97 19.55 

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: 2728864 2823211 

23.1 В іноземній валюті  1826516 2021182 
 ЗОБОВ'ЯЗАННЯ   

24 Кошти банків, у тому числі:  17440 - 
24.1 В іноземній валюті - - 
25 Кошти юридичних осіб, у тому числі:  235585 224926 

25.1 В іноземній валюті 38812 51687 
25.2 Кошти юридичних осіб на вимогу, у тому числі:  213648 203628 

25.2.1 В іноземній валюті 37914 48894 
26 Кошти фізичних осіб, у тому числі:  1040293 974870 

26.1 В іноземній валюті 673109 660925 
26.2 Кошти фізичних осіб на вимогу, у тому числі:   365334 366995 

26.2.1 В іноземній валюті   255186 266991 
27 Боргові цінні папери, емітовані банком, у тому числі:  34055 34039 

27.1 В іноземній валюті - - 
28 Інші залучені кошти 929283 1141199 
29 Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток - - 
30 Відстрочені податкові зобов'язання - - 



31 Резерви за зобов'язаннями 1322 539 
32 Інші фінансові зобов'язання 18537 10726 
33 Інші зобов'язання 9640 9157 
34 Субординований борг  187368 185682 

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

36 Усього зобов'язань , у тому числі: 2473523 2581138 
36.1 В іноземній валюті 1845487 2046681 

 ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ   
37 Статутний капітал  227000 227000 
38 Власні акції (частки, паї), що викуплені в акціонерів (учасників)  - - 
39 Емісійні різниці  778 778 
40 Резерви, капіталізовані дивіденди та інші фонди банку  61600 61600 
41 Резерви переоцінки необоротних активів, у тому числі:  44913 44913 

41.1 Резерви переоцінки нерухомості              44913             44913 
41.2 Резерви переоцінки нематеріальних активів  - - 
42 Резерви переоцінки цінних паперів    - - 
43 Резерви переоцінки за операціями хеджування - - 
44 Прибуток/Збиток минулих років   (62967) 2368 
45 Прибуток/Збиток поточного року   (15983) (94586) 
46 Усього власного капіталу  255341 242073 
47 Усього пасивів  2728864 2823211 

 
 
 

"15" квітня 2010 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 I квартал 2010 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: 46673 56752 

1.1 Процентні доходи 92940 115356 
1.2 Процентні витрати (46267) (58604) 
2 Чистий комісійний дохід/Чисті комісійні витрати: 10401 8248 

2.1 Комісійні доходи 13176 9620 
2.2 Комісійні витрати (2775) (1372) 

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 2733 7491 

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 115 (272) 
11 Резерви під заборгованість за кредитами (13020) (68840) 
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 (814) 237 
16 Інші операційні доходи 1474 3344 
17 Доходи/Витрати від дострокового погашення заборгованості - - 
18 Адміністративні та інші операційні  витрати  (67885) (70880) 
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 (20323) (63920) 
22 Витрати на податок на прибуток 4340 14974 
23 Прибуток/збиток після оподаткування (15983) (48946) 

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

25 Чистий прибуток/збиток банку (15983) (48946) 
 
 
 

"15" квітня 2010 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 I квартал 2010 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  29146 19540 +9606 
2 Зобов'язання з кредитування, які надані банкам  - - - 
3 Зобов'язання з кредитування, які надані клієнтам  34994 36519 -1525 
4 Надана застава  12442 -          +12442 

 
 
 

"15" квітня 2010 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 I квартал 2010 року  

 
Рядок Найменування рядка На звітну дату Нормативні показники 

1 2 3 4 
1 Регулятивний капітал банку (тис. грн.) 364244 74194 
2 Адекватність регулятивного капіталу1 (%) 14.06 Не менше 10% 
3 Співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів (%) 13.03 Не менше 9% 
4 Поточна ліквідність2 (%) 79.76 Не менше 40% 

5 Максимальний розмір кредитного ризику на одного контрагента 
(%) 

16.94 Не більше 25% 

6 Великі кредитні ризики (%) 44.66 Не більше 8-кратного 
розміру РК 

7 Максимальний розмір кредитів,гарантій та 
поручительств,наданих одному інсайдеру (%) 0.71 Не більше 5% 

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

2.42 Не більше 30% 

9 Рентабельність активів3 (%) 0.00 Х 

10 Норматив ризику загальної відкритої (довгої/короткої) валютної 
позиції банку (%) 

42.99 Не більше 30% 

11 Кредитні операції, що класифіковані як стандартні (тис. грн.) 1916427 Х 
11.1 Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.) 11680 Х 
12 Кредитні операції, що класифіковані як під контролем (тис. грн.) 243460 Х 

12.1 Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.) 8682 Х 
13 Кредитні операції, що класифіковані як субстандартні (тис. грн.) 115102 Х 

13.1 Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.) 26540 Х 
14 Кредитні операції, що класифіковані як сумнівні (тис. грн.) 114333 Х 

14.1 Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.) 72858 Х 
15 Кредитні операції, що класифіковані як безнадійні (тис. грн.) 89523 Х 

15.1 Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.) 89523 Х 
16 Чистий прибуток на одну просту акцію (грн.) (33.57) 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 – 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.  

 
 

"15" квітня 2010 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)  

 
 


