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нaймeнування статтi
Ha звiтHy,qary

1 2 з
Aктиви

1 гDoшoвj кoшти тa ]х eкв]валeнти з44508 2З2в07
2 тoргOв ц ннr паnepи

З Lншiф]нансoвiактиви 'щO oблiкoвуютЬся за сПрaвeдливolo ваpт]стlo з
визнaчeннЯМ DeзvлЬтaтv ЛeDеoц]нки v фiнaнсoвиx оeзvлЬтатах
кoц]ти в iнr!их бaHKаx' У тoМY чисJli: 58555 40456
в iнoзeMнiй валютi 58555 451  1

5 ' Peзeрви niд знeцiнeHня коштiв в Hших бaнхax {465) (290)
5 . 1 РeзeDви v вLдсoткax дo эктивV 079 o_72
6 кpeдити тa зaooргoванiстЬ ю,]Lснт|в' vтoмv числ ] 2168271 2053205

кDeдити тa забoDгoванiстЬ юpидичних oсiб. vтoMv Числi] 1174501 991907
6 . 1  l в iнoзeMнiй вaлют] 5628з4 652522
6.2 кpeдити тa забoDгoвaнiстЬ фзичNих осiб. v тoМv числi: 99з77a 1061з04

в iнoзeMHiй 602зз8 72oв7o
7 PeзeDви пiд знeцiнeHня кDeдитiв (225629J (207806)

7_1 Peзeрви v вiдсoткax дo аfiиву 10  41 10 . 12
8 Цiнн] пaпeoи в пoФтфeлiбанкv на ПDoДаж 24524 25126
9 Рeзeрви пiд знeцiвeння цiHних пaПepiв v пopтфелi6aнкv нa пpoда)к 1150 ) 1057)

9_1 Рeзeрви v вLдсoткаx дo afiивv 469 4_21
l 0 L.liнн] пaпе0и в пooтфeлiбaнкv дo пoгаL]lення

1 1 Peзeрви пiд знeцiнeння ц]нних пaПepiв y пopтфел]6анкy до

11_1 Pe3eDви v вiдсoткaх дo активv
12 Lr,]вeстиЦiT в асoцiйoванi й дoчiоFl кoMпalril
Tз нвeстицiйна нeрv,](oМiстЬ

дeбiтopсЬка забopговaнiстЬ щoдo Поточнoгo податкv нa приб\тoк 6з11 6 з l ]
1 5 BiдстOoчeний пoдaтковий агГив З2702 з61з0
16 Uснoвн| зас0oи та нeMатeoLaлЬH| аКтиви 137862 14592з
1 7 нUr iфiнансoвi  активи 24314 20593
18 Peзep3и пiд iншi фiнансoвi активи {719) (624\

' 1 8 . 1 ЕeзeDви v в дсoткaХ дo активv 2.96 3.03
t 9 22588 77Зo
2A Peзepви пiд ншiактиви (1956) (596)

20_1 РeзeDви v B дсoткaх дo aктивV 8.66 7 _7'l

21 Дoвгocтpoкoвi aктиви' лризнaчeнj для пpoдa)ку' тa aктиви гpyпи
виб\.ггя

22 Peзeрви пiд змeHшeння кoриcнoстi iнвeстицiй в aсоцiйoвaн й дoЧipнi
кoMПaнiT. щo \тDимvютЬся з мeтoю nooдa}ry

22_1 Peзeрви v в]дсOткaх дo активv
2З 25вs716 2з5770в

в iнoзeмнiй 1264о69 1зз86о5
зoБoв.ЯзAння

24 кoшти бaнкiв, v тoмv числ]: 90з96 15924
24_1 B iнoзeмHiй 15924
25 Кor!ти юoидичних oсiб, v тoМv числi: з73842 З43449

25.1 в нoзeмHiй валют] 72706 7в412
25_2 кoшти looидичниxoоiб нa вимory. v тoМv Числil з44817 З14947

25.2.1 в iнoзeмNiй 69995 74з95
2в кoшти diзичниx oсiб. v тoмv числi: 1112228 r 063T43

26.1 в iнOзeMNiй 696712 652551
26.2 Кoшти фiзичниx oсiб на виMогv v тoМv числ|: 584806 461949

26.2.1 в iнoзeмNiй з79596 30057з
27 Бoр|oвi  ц Ьнi  папeри ev Ioванi  банhoм y тoмv чисг| , 103009

27.1 в нoзeп'Hiй валют]



2в 504789 539423
29 зoбoв'яза"-я цoдo пoтoчнoгo oдаткv на пDибvтoк
30 Biдстpoчeнi пoдaткoвi зoбoв.язання
З1 Peзepви зa зo60в.язaнняМи 127в 71вa
32 |нL] фiнанqoвi зo6oв'язання 2з1з1 15664
з3 |нш 7252 7312
34 су60pдинoваниЙ 60pг 117786 r16709
35 3oбoвЯзaння' щo noв'язан i з дoвгoстpокoвиМи активaMи

пpизвачeHими для пpoдажv чи гpvпaми вибv].гя
yсьoгo зo6oв.ЯзанЬ ' y тoмy числi: 2з3з709 2104752

з6 , 1 в iнoзeliнiй вaлютi 1412489 1419774
вЛAснии кAпIтAл

З7 статrrний kапiтал 298ззз 298ззз
з8 Bласнiaкцii (чaстки' лаi), щo викvплeHiв акцiorreDiв (vчaсникiв]
з9 Емjс iйнip iзницi 778 778

Peз€рви капi-ал|зoвa, iд.4ваeнди |а i-шi фoнди бaн,{v
Peзepви пepeoцi.ки 'reoбоpoтнr'х акт,вiв. v тoМ! ч/J, 401з1 401З1

41.1 f eзeрви пepeoцiнки нep}'(oмoстi 4o1э1 4a1З1
4 1 2 Peзepви пepeoцiнrrи вeматeрiалЬниx aктивiв
42
4з Peзepв, пeрeoц,нк". за orеpацiями xёд,rvва-ня

пpибrгок/збитoк минУлих рoкiв (90з26) {258з6)
пpиб\тoк/збитoк пoтoчнoгo poкУ 7091 (64490)

46 yсьoгo власнoгo капiталy 256007 24a91в
47 2589716 2з5770a

гoлoвa пpaвлil,]нЯ

гoлoвний бyхгалтep



ProCredit Bonk

звiт прo фiнaнсoвi peзyльтати
Aт .'пpoкpeдит Банк'.
за II квapтал 201,| p.

(тис, гpн')

HаЙNreнуванHя статri

Hа зв т]]v дaтv кваDтaлv

I 2 3
1 чистий пpoцeнтнийдoХiд/Чиcт] пpoцeнъi витDaти: 126891 s3099' 1 . - l

18284в 186216
1-2 (55957) 19з117 J
2 Чистий кoмiсiйNиЙ дox]дlчист кoMjсiЙнi вит0aти: З1a2o 22124

21 З64a2 2854в
22 кoмiс iйнiвитpати |45в2\ (64241
3 PeзулЬтaт в]д тoргoвeлЬних oпepацiй з цiнними пaлepаMи в тOpгoвoMy

пoртфeл]бaнкy
PeзулЬтат вiд oпepaцiй з хeФ(vвaння

5
PeзyлЬтат вiд лepeoцiнки iнt!их фiнанcoвиx ]NсгрyMeнтiв Якi
oблiкoвУютЬcя за спрaвeдливoю вapтrстю з визнaчeNням peзyлЬтаry
пepeoц]нки v фiнансoвиx 0eзvлЬтaтаx

6 ЕeзУлЬтaт в|дтopгrвлl |нoзeмнoю валютoю 42'tS
Пpиб}тo/збитoк' який виника6 пiд час пepвiснoгo визнaння фiнансoвиx
а|сивiв зa прoLeнтdoo савho|o,  вицoo абo -ихЧoю -|ь риr.oва

8 Прибyгot,з6итoк' який винихa€ пiд чac пepвiсNoгo визнaння фiнaнсoвих
зo00в'я3анЬ за прoцeнтнoю стaвкoю' вищoю aбo ни)к]oю н )lt pиl]кoвa

9 Deзугоra.  в iд пeреo. l  "ьи oб,сг в i "вeсти.r , ,aнo| неD!^oмoс|
10 PeзyлЬтaт вiд пeрeoцjHки |нoзeмHo] валюти ( 1614 ) 647
11 Еsaeрви пiд забoргOванiстЬ за кредитаMи И7744\ (632з)
12 Знeц]нeння цiнних пaпеpiв y nоpтфелiбaнкV Hа пDoдаж
l 3
1 4 зне.{ i .eн-я L iнл/ l  -aлep в y лoртфел, бa-kv дU ||o .Ц""-я
15 Банкiвськ] peзepви на лoкoиття ризикiв j втoат 6305 (760)
1 6 IHшi oпepацiй нi дoходи 4582 373з
17 Дoxoди/витpати вiд до-.poкoвoгo пoгaшeння забoDгoвaнoстi
18 /\qм н|стpативн|тa |нЦl oпeDaц]ин| вит0ати 1 13940) l3з6о2)

PeзулЬтат в|д yчастi в кап тал
19 . 1 дoхiд вiд уЧаст] в raПiталi
19-2 Bтрати вiд yчaстi в кап|талi
2A ,ц0ход-/з6/тo|. в,ддoвгo.тpoloвиx а|г,1вiв пo'4з-aчe-ихдл. пooдa/кv
21 !!цбyroк/збитoк дo oпoдаткуваHня 10519 {16085)
22 дot д/Bитpaти з пoдаткy нa пpибvтoк {3428\ 3з6з
2 з Прибyroк/збитoк пiсля oпoдaткvван|]я 7091 (12722\

чистий лoибv]o / .битo'  в iд пpoдaAу довгoс|рoкoв/\ актлв|в '  пр/з 'а  ,ел,(

25 чистий пpиб),тo/зб!tr€{gаЦtу 7091 (127221

Гoлoвa пpавлiнHЯ 
i

гoЛoвниЙ бyХгaлтe

зУзаннё дeкeр

Uмoл]|,]сЬкии tj tJ


