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 Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із 

змінами) (далі - Положення). 

 

Голова Правлiння    Пономаренко Вiктор Вiкторович 
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 

 

 

Проміжна інформація емітента цінних паперів 

за 1 квартал 2020 року 

 

I. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента: Акцiонерне товариство "ПроКредит Банк" 

2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 21677333 

4. Місцезнаходження: 03115,  мiсто Київ, проспект Перемоги,107-А 

5. Міжміський код, телефон та факс: (044) 590-10-00, 044) 590-10-01 

6. Адреса електронної пошти: ukr.info@procredit-group.com 

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 

номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги 

на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені 

учасника фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури 

фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації 

 

Повідомлення розміщено на власному 

веб-сайті учасника фондового ринку 

http://www.procredi

tbank.com.ua/about/

otchetnost/ 30.04.2020 

 (адреса сторінки) (дата) 



Зміст 
 Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у проміжній інформації 

1. Основні відомості про емітента X 

2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності X 

3. Інформація про посадових осіб емітента X 

4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:  

    1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента X 

    2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  

    3) інформація про собівартість реалізованої продукції  

5. Відомості про цінні папери емітента:  

    1) інформація про випуски акцій емітента X 

    2) інформація про облігації емітента  

    3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  

    4) інформація про похідні цінні папери емітента  

6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах   

7. Інформація щодо корпоративного секретаря  

8. Інформація про вчинення значних правочинів  

9. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, 

осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та 

обставини, існування яких створює заінтересованість   

10. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому 

числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди 

на відчуження таких цінних паперів та інформація про загальну кількість 

голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а 

також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження 

таких прав передано іншій особі  

11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  

12. Інформація про конвертацію цінних паперів  

13. Інформація про заміну управителя  

14. Інформація про керуючого іпотекою  

15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів  

16. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним 

консолідованим іпотечним боргом  

17. Інформація про іпотечне покриття:  

    1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття  

    2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром 

(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  

    3) 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  

    4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або 

включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття   

18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування 

іпотечних активів  

19. Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює 

забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення 

окремо)  

20. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,  



виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини 

об'єкта) житлового будівництва) 

21. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами) 

бухгалтерського обліку  

22. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами 

фінансової звітності X 

23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором 

(аудиторською фірмою)  

24. Проміжний звіт керівництва X 

25. Твердження щодо проміжної інформації X 

26. Примітки: 

Емiтент є банком, вiдповiдно, iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв 

продукцiї та про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається. 

 

Iнформацiя про облiгацiї, похiднi та iншi цiннi папери емiтента вiдсутня, оскiльки протягом 

звiтного перiоду таких цiнних паперiв Банку в обiгу не перебувало. 

 

Вiдомостi щодо участi емiтента у юридичних особах не наводяться, оскiльки участь Банку в 

iнших юридичних особах не перевищує порогових значень для розкриття, встановлених 

вимогами Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв №2826 вiд 

03.12.2013. Протягом звiтного кварталу емiтент не набував участi в жоднiй юридичнiй особi. 

 

Посада корпоративного секретаря на пiдприємствi не створена, вiдповiдно, iнформацiя 

вiдсутня. 

 

Iнформацiя про вчинення значних правочинiв не наводиться через вiдсутнiсть фактiв 

вчинення значних правочинiв за результатами звiтного кварталу. 

 

Iiнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, не наводиться, 

оскiльки до емiтента як до приватного акцiонерного товариства вимоги про розкриття 

iнформаiї про  вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть,  не 

застосовуються. 

 

Iнформацiя про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть голосуючих акцiй, права 

голосу за якими обмежено, а також кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими за 

результатами обмеження таких прав передано iншiй особi не заповнюється, оскiльки будь-якi 

обмеження вiдсутнi. 

 

Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв, конвертацiю цiнних паперiв, 

замiну управителя, керуючого iпотекою, про трансформацiю (перетворення) iпотечних 

активiв, про змiни в реєстрi забезпечення iпотечних сертифiкатiв за кожним консолiдованим 

iпотечним боргом, а аткож про iпотечне покриття, вiдсутня, оскiльки  протягом звiтного 

перiоду Банк не здiйснюваав випускiв та/або конвертацiй боргових цiнних паперiв та iнших 

вищеперелiчених дiй. 

 

Iнформацiя про замiну фiнансової установи, яка здiйснює обслуговування iпотечних активiв, 

вiдсутня через вiдсутнiсть вказаних дiй у звiтному кварталi. 

 

Промiжна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення 

випуску боргових цiнних паперiв, не передбачається, оскiльки протягом звiтного кварталу 

емiтент не здiйснював випускiв боргових цiнних паперiв, вiдповiдно, забезпечення третiми 



особами  виконання емiтентом своїх зобов'язань за такими випусками не надавалось. 

 

Емiтент не випускав цiльовi облiгацiї, вiдповiдно, звiт про стан об'єкта нерухомостi не 

передбачається.  

 

Промiжна фiнансова звiтнiсть емiтента складається тiльки за мiжнародними стандартами 

фiнансової звiтностi. 

 

Висновок про огляд промiжної фiнансової звiтностi не передбачається, оскiльки аудитором 

(аудиторською фiрмою) такий огляд не проводився. 

 

Банку також вiдкрито  корррахунки в НБУ у форматi IBAN : 

 

1) найменування банку (фiлiї, вiддiлення банку), який обслуговує емiтента за поточним 

рахунком у нацiональнiй валютi 

 

            Нацiональний банк України 

 

2) МФО банку 

 

            300001 

 

3) поточний рахунок 

 

            UA773000010000032005109601026 

 

4) найменування банку (фiлiї, вiддiлення банку), який обслуговує емiтента за поточним 

рахунком в iноземнiй валютi 

 

            Нацiональний банк України 

 

5) МФО банку 

 

            300001 

 

6) поточнi рахунки у дол.США та євро  

 

    UA093000010000000032008109601(978) 

 

    UA093000010000000032008109601(840) 

 

 

 

 

 

 

 

 



ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 

 Акцiонерне товариство "ПроКредит Банк" 

2. Дата проведення державної реєстрації 

 28.12.2000 

3. Територія (область) 

 м.Київ 

4. Статутний капітал (грн)  

 1424221792,95 

5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 

 0 

6. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу 

державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

 0 

7. Середня кількість працівників (осіб) 

 295 

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

 64.19 - Iнше грошове посередництво 

 - - - 

 - - - 

9. Органи управління підприємства 

 Загальнi збори акцiонерiв, Наглядова рада, Правлiння 

10. Засновники 

Прізвище, ім'я, по батькові, якщо 

засновник - фізична особа; 

найменування, якщо засновник - 

юридична особа 

Місцезнаходження, якщо засновник - 

юридична особа 

Ідентифікаційний 

код юридичної 

особи, якщо 

засновник - 

юридична особа 

Якщо кількість фізичних осіб - засновників емітента перевищує двадцять, зазначається 

загальна кількість фізичних осіб: 

 0 

11. Банки, що обслуговують емітента 

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 

рахунком у національній валюті 

 Нацiональний банк України 

2) МФО банку 

 300001 

3) поточний рахунок 

 UA773000010000032005109601026 

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 

рахунком в іноземній валюті 

 Нацiональний банк України 

5) МФО банку 

 300001 

6) поточний рахунок 

 UA093000010000000032008109601(840) 

 

IV. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності 

Вид діяльності 
Номер 

ліцензії 

Дата 

видачі 

Державний орган, що видав 

ліцензію 

Дата 

закінчення 

дії ліцензії 



1 2 3 4 5 

Банкiвськi послуги, визначенi 
частиною третьою статтi 47 

Закону України "Про банки i 

банкiвську дiяльнiсть" 

195 13.10.2011 Нацiональний банк України  

Опис 
Лiцензiя безстрокова, видана для здiйснення дiяльностi на постiйнiй 
основi та продовження термiну дiї не потребує, якщо iнше не буде 

передбачене нормативно-правовими актами Нацiонального банку. 

Здiйснення валютних операцiй 

згiдно iз додатком до лiцензiї 

195 13.10.2011 Нацiональний банк України  

Опис 
Лiцензiя безстрокова, видана для здiйснення дiяльностi на постiйнiй 

основi та продовження термiну дiї не потребує 

 

 

V. Інформація про посадових осіб емітента 
1. Посада 

 Голова Наглядової ради 

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Цайтiнгер Клаус-Петер 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 - 

4. Рік народження 

 1947 

5. Освіта 

 вища економiчна 

6. Стаж роботи (років) 

 41 

7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ПроКредит Холдинг АГ та Ко. КГа , ФРН, HRB91858, ПроКредит Банк, Сальвадор - Член 

Наглядової ради (заступник) - з 2016 по 2017 р. 

ПроКредит Банк, Колумбiя - Голова Наглядової ради - з 2014 по 2016 р. 

АТ "ПроКредит Банк", Грузiя - Член Наглядової ради - з 2012 по 2017 р. 

ПроКредит Банк, Еквадор - Член Наглядової ради (заступник) - по теперiшнiй час 

ПроКредит Банк, Нiкарагуа - Член Наглядової ради - з 2002 по 2017 р. 

ПроКредит Банк, Болгарiя - Член Наглядової ради - з 2001 по теперiшнiй час 

ПроКредит Холдинг АГ та Ко. КГаА, ФРН - Голова Наглядової ради - з 2004 по теперiшнiй час 

ПроКредит Дженерал Партнер АГ, ФРН - Голова Наглядової ради - з 2011 - по теперiшнiй час. 

 

8. Опис 

 Виконує функцiї Голови наглядової ради банку, повноваження та обов'язки передбаченi 

статтею 10 статуту емiтента та внутрiшнiм Положенням про наглядову раду АТ "ПроКредит 

Банк". Непогашеної або будь-якої судимостi за злочини, в тому числi корисливi та посадовi, 

нiколи не мав. Акцiями емiтента не володiє. 

 

 

 

1. Посада 

 Член Наглядової ради, незалежний директор 

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Бертельсмайєр Вольфганг 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 



 - 

4. Рік народження 

 1947 

5. Освіта 

 вища 

6. Стаж роботи (років) 

 43 

7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 Мiжнародна Фiнансова Корпорацiя, США, -, ПроКредит Банк (Боснiя та Герцеговина) - 

Член Наглядової ради - з 2017 по теперiшнiй час 

ПроКредит Банк Ес-Ейч Ей (Албанiя) - Член Наглядової ради - з 2013 по теперiшнiй час 

АТ ПроКредит Банк (Грузiя) - Член Наглядової ради - з 2013 по теперiшнiй час 

ПроКредит Банк Конго САРЛ (Демократична Республiка Конго) - Член Наглядової ради - з 2013 

по теперiшнiй час (перейменований на Equity Bank) 

Залар СА Холдинг iн Касабланка (Марокко) - Член Наглядової Ради - з 2016 по теперiшнiй час 

Мiжнародна Фiнансова Корпорацiя (США) - Консультант (пiсляпенсiонне працевлаштування) - 

з 2009 по теперiшнiй час 

ВЕЙЛ, в'єтнамський iнвестицiйний фонд, що котирується на Лондонськiй фондовiй бiржi 

(В'єтнам) - Голова Наглядової ради та незалежний невиконавчий директор - з 2009 по 

теперiшнiй час 

ПроКредит Холдинг АГ та Ко. КГаА (Нiмеччина) - Член Наглядової ради - з 2011 по 2017 р. 

АйПiЕс Захiдна Африка (Кот-д'Iвуар) - Член Наглядової ради - з 2009 по 2015 р. 

 

8. Опис 

 Виконує функцiї члена наглядової ради банку, повноваження та обов'язки передбаченi 

статею 10 статуту емiтента та внутрiшнiм Положенням про наглядову раду АТ "ПроКредит 

Банк". Непогашеної або будь-якої судимостi за злочини, в тому числi корисливi та посадовi, 

нiколи не мав. Акцiями емiтента не володiє. 

 

 

1. Посада 

 Член Наглядової ради 

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Фелiче Жан Марко 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 - 

4. Рік народження 

 1973 

5. Освіта 

 вища 

6. Стаж роботи (років) 

 18 

7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 Кiпу ГмбХ, ФРН, HRB 90104, Кiпу ГмбХ, ФРН - керуючий директор - з 2010 року по 

2019 рiк  

Також входить до складу органiв управлiння банкiв i материнської компанiї Групи ПроКредит:  

ПроКредит Холдинг АГ та Ко. КГаА, ФРН - член Правлiння - з липня 2019 по теперiшнiй час; 

ПроКредит Банк, Болгарiя - член Наглядової ради - з вересня 2019  по теперiшнiй час; 

ПроКредит Банк АГ - член Наглядової ради - з липня 2019 по теперiшнiй час; 

ПроКредит Банк, Боснiя i Герцоговина - член Наглядової ради - з 2013 по теперiшнiй час 

ПроКредит Банк, Румунiя - Голова Правлiння - з 2008 по 2010 рiк. 



8. Опис 

 Виконує функцiї члена наглядової ради банку, повноваження та обов'язки передбачен i 

статею 10 статуту емiтента та внутрiшнiм Положенням про наглядову раду АТ "ПроКредит 

Банк". Непогашеної або будь-якої судимостi за злочини, в тому числi корисливi та посадовi, 

нiколи не мав. Акцiями емiтента не володiє. 

 

 

1. Посада 

 Голова правлiння 

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Пономаренко Вiктор Вiкторович 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 - 

4. Рік народження 

 1976 

5. Освіта 

 вища 

6. Стаж роботи (років) 

 11 

7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 Публiчне акцiонерне товариство "ПроКредит Банк", 21677333, З 2008 р. по 2012 р. 

перебував на посадi першого заступника голови правлiння публiчного акцiонерного товариства 

"ПроКредит Банк", вiдповiдального працiвника з питань фiнансового монiторингу та 

вiдповiдального за внутрiшньобанкiвську систему запобiгання легалiзацiї (вiдмивання) доходiв, 

отриманих злочинним шляхом. 

8. Опис 

 Виконує повноваження та обов'язки Голови Правлiння емiтента, передбаченi ст. 11 

cтатуту банку, а також внутрiшнiм Положенням про Правлiння АТ "ПроКредит Банк", має право 

представляти емiтента без довiреностi. Крiм того, здiйснє функцiї вiдповiдального працiвника з 

питань фiнансового монiторингу та вiдповiдального за внутрiшньобанкiвську систему 

запобiгання легалiзацiї (вiдмивання) доходiв, отриманих злочинним шляхом, погодженого 

Нацiональним банком України. Рiшенням наглядової ради вiд 24.04.2019 року повноваження 

Пономаренка В.В. в якостi Голови Правлiння продовжено на наступнi три роки. Непогашена або 

будь-яка iнша судимiсть, в тому числi за корисливi та посадовi злочини, у посадової особи 

вiдсутня. Акцiями емiтента не володiє. 

 

1. Посада 

 Заступник Голови правлiння 

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Повшедний Олександр Петрович 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 - 

4. Рік народження 

 1979 

5. Освіта 

 вища 

6. Стаж роботи (років) 

 12 

7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 Публiчне акцiонерне товариство "ПроКредит Банк", 21677333, З 20.05.2010 обiймав 

посаду виконавчого директора публiчного акцiонерного товариства "ПроКредит Банк" до 



обрання до складу правлiння емiтента. 

8. Опис 

 Виконує повноваження та обов'язки заступника Голови Правлiння емiтента, передбаченi 

ст. 11 cтатуту банку, а також внутрiшнiм Положенням про Правлiння АТ "ПроКредит Банк". 

Працює в банку з 2002 року, протягом останнiх 5 рокiв працював на посадi заступника Голови 

Правлiння. Рiшенням наглядової ради вiд 24.04.2019 року повноваження Повшедного О.П.  на 

посадi заступника Голови Правлiння продовжено на наступнi три роки. Непогашена або 

будь-яка iнша судимiсть, в тому числi за корисливi та посадовi злочини, у посадової особи 

вiдсутня. Акцiями емiтента не володiє. 

 

1. Посада 

 Член Правлiння 

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Смолiнський Валерiй Вiкторович 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 - 

4. Рік народження 

 1967 

5. Освіта 

 вища 

6. Стаж роботи (років) 

 24 

7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 АТ "Укрiнбанк", -, З 2004 р. працює в акцiонерному товариствi "ПроКредит Банк" на 

посадi головного бухгалтера, з 2005 року займає посаду члена правлiння емiтента. До 2004 р. 

обiймав посаду головного бухгалтера - начальника управлiння облiку та звiтностi АТ 

"Укрiнбанк". 

8. Опис 

 Виконує повноваження та обов'язки члена Правлiння емiтента, передбаченi ст. 11 cтатуту 

банку, а також внутрiшнiм Положенням про Правлiння АТ "ПроКредит Банк". Крiм того, 

обiймає посаду головного бухгалтера банку з 2004 року, в тому числi i протягом останнiх 5 

рокiв, у 2005 роцi був обраний до складу правлiння i наразi перебуває на посадi члена правлiння. 

Рiшенням наглядової ради вiд 24.04.2019 року повноваження  Смолiнського В.В. на посадi 

члена Правлiння продовжено на наступнi три роки. Непогашена або будь-яка iнша судимiсть, в 

тому числi за корисливi та посадовi злочини, у посадової особи вiдсутня. Акцiями емiтента не 

володiє. 

 

1. Посада 

 Член Наглядової ради, незалежний директор 

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Оттенштайн Райнер Петер 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 - 

4. Рік народження 

 1958 

5. Освіта 

 вища 

6. Стаж роботи (років) 

 31 

7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 Коммерцбанк, ФРН, -, ПроКредит Холдинг АГ та Ко. КГаА, ФРН - Член Наглядової ради 



- з 2016 по теперiшнiй час 

ПроКредит Банк, ФРН - Член Наглядової ради - з 2017 по теперiшнiй час 

ПроКредит Банк, Колумбiя - Додатковий Член Наглядової ради - з 2015 по теперiшнiй час 

ПроКредит Банк, Румунiя - Голова Наглядової ради - з 2012 по теперiшнiй час 

ПроКредит Банк, Косово - Член Наглядової ради - з 2012 по теперiшнiй час 

Коммерцбанк АГ, ФРН - Головний менеджер проектiв - з 2010 по 2015 

ПроКредит Банк, Сербiя - Член Наглядової ради - з 2009 по теперiшнiй час 

 

8. Опис 

 Виконує функцiї члена наглядової ради банку, повноваження та обов'язки передбаченi 

статею 10 статуту емiтента та внутрiшнiм Положенням про наглядову раду АТ "ПроКредит 

Банк". Непогашеної або будь-якої судимостi за злочини, в тому числi корисливi та посадовi, 

нiколи не мав. Акцiями емiтента не володiє. 

 

 

1. Посада 

 Член Наглядової ради, незалежний директор 

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Глаубiтт Клаус Еккехард 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 - 

4. Рік народження 

 1944 

5. Освіта 

 вища 

6. Стаж роботи (років) 

 47 

7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 KfW (Кредитна Установа для Вiдбудови), ФРН, -, Незалежний консультант фiнансових 

установ/фондiв - з 2009 року по теперiшнiй час:,  

член Наглядових рад ПроКредит банкiв в Сербiї, Косово, Боснiї та Герцеговинi, FINCA 

(Уганда), Lovcen Banka AD (Чорногорiя). 

 

8. Опис 

 Виконує функцiї члена наглядової ради банку, повноваження та обов'язки передбаченi 

статею 10 статуту емiтента та внутрiшнiм Положенням про наглядову раду АТ "ПроКредит 

Банк". Непогашеної або будь-якої судимостi за злочини, в тому числi корисливi та посадовi, 

нiколи не мав. Акцiями емiтента не володiє. 

 

 

VI. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

 
1. Інформація про зобов’язання та забезпечення емітента 

Види зобов’язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина 

боргу (тис. 

грн) 

Відсоток від 

користування 

коштами 

(відсоток річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 603753 X X 

у тому числі:  

кредит 08.11.2019 309617 2,347 04.08.2020 



кредит 16.10.2019 139328 1,732 13.10.2020 

кредит 06.09.2019 154808 1,654 11.09.2020 

Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X 

у тому числі:  

за облігаціями (за кожним власним 

випуском): 
X 0 X X 

за іпотечними цінними паперами (за 

кожним власним випуском): 
X 0 X X 

за сертифікатами ФОН (за кожним 

власним випуском): 
X 0 X X 

за векселями (усього) X 0 X X 

за іншими цінними паперами (у тому 
числі за похідними цінними 

паперами) (за кожним видом): 

X 0 X X 

за фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права (за кожним 
видом): 

X 0 X X 

Податкові зобов'язання X 9818 X X 

Фінансова допомога на зворотній 
основі 

X 0 X X 

Інші зобов'язання та забезпечення X 20971104 X X 

Усього зобов'язань та забезпечень X 21584675 X X 

Опис Детальне розкриття статтi "Iншi зобов'язання" знаходиться у 
"Звiтi про фiнансовий стан (Баланс) за  1 квартал 2020 року.  

 

 
 

 

 

 



VII. Відомості про цінні папери емітента 

 
1. Інформація про випуски акцій емітента 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував випуск 

Міжнародний 

ідентифікацій

ний номер  

Тип 

цінного 

папера 

Форма 

існування та 

форма 

випуску 

Номінальна 

вартість 

(грн) 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Загальна 

номінальна 

вартість 

(грн) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

30.06.2010 473/1/10 Державна комiсiя з 

цiнних паперiв та 
фондового ринку 

UA4000074181 Акція 

привілейова
на 

бездокумент

арна іменна 

Бездокумента

рні іменні 

476,79 149611 71333028,69 6,525 

Опис 
Торгiвля простими iменними акцiями емiтента на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не здiйснюється; в лiстингу на фондових бiржах акцiї 

емiтента не перебувають.  

13.09.2018 69/1/2018 Нацiональна комiсiя 

цiнних парерiв та 
фондового ринку 

UA4000073100 Акція 

проста 
бездокумент

арна іменна 

Бездокумента

рні іменні 

476,79 2837494 1352888764,

26 

94,99 

Опис 

Торгiвля акцiями емiтента на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не здiйснюється. В лiстингу на фондових бiржах акцiї емiтента не перебувають. 

Акцiї були розмiщенi шляхом приватного розмiщення акцiй у вiдповiдностi до чинного законодавства. Емiсiя акцiй була здiйсненна з метою 
збiльшення розмiру статутного капiталу за рахунок додаткових внескiв та приведення розмiру статутного капiталу у вiдповiднiсть до вимог 

законодавства.  

 



Проміжний скорочений звіт про фінансовий стан (Баланс) 
на 31.03.2020 року 

(тис.грн.) 

Найменування статті Примітки Звітний період 
Попередній 

період 

1 2 3 4 

АКТИВИ 

Грошові кошти та їх еквіваленти 1000 7 277 640 6 792 359 

Кошти обов'язкових резервів банку в Національному 

банку України 
1010 0 0 

Фінансові активи, що обліковуються за справедливою 

вартістю через прибуток або збиток 
1020 0 0 

Кошти в інших банках 1030 0 451 216 

Кредити та заборгованість клієнтів 1040 17 852 909 16 122 882 

Цінні папери в портфелі банку на продаж 1050 761 686 

Цінні папери в портфелі банку до погашення 1060 0 0 

Інвестиції в асоційовані/асоційовані та дочірні 

компанії 
1070 0 0 

Інвестиційна нерухомість 1080 0 0 

Дебіторська заборгованість щодо поточного податку 

на прибуток 
1090 0 0 

Відстрочений податковий актив 1100 3 894 3 151 

Гудвіл 1110 0 0 

Основні засоби та нематеріальні активи 1120 359 866 353 365 

Інші фінансові активи 1130 0 0 

Інші активи 1140 188 271 155 390 

Необоротні активи, утримувані для продажу, та 

активи групи вибуття 
1150 0 0 

Активи – опис додаткових статей статей та вміст їх 

показників 
1990  

Активи – усього за додатковими статтями 1990 0 0 

Усього активів 1999 25 683 341 23 879 049 

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 

Кошти банків 2000 612 055 522 245 

Кошти клієнтів 2010 15 874 851 14 542 229 

Фінансові зобов'язання, що обліковуються за 

справедливою вартістю через прибуток або збиток 
2020 0 0 

Боргові цінні папери, емітовані банком 2030 0 0 

Інші залучені кошти 2040 4 961 208 4 741 927 

Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток 2050 38 121 34 516 

Відстрочені податкові зобов'язання 2060 0 0 

Резерви за зобов'язаннями 2070 0 0 

Інші фінансові зобов'язання 2080 0 0 

Інші зобов'язання 2090 98 440 96 100 

Субординований борг 2100 0 0 

Зобов'язання групи вибуття 2110 0 0 

Зобов'язання – опис додаткових статей статей та вміст 

їх показників 
2990  

Зобов'язання – усього за додатковими статтями 2990 0 0 

Усього зобов'язань 2999 21 584 675 19 937 017 

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ 

Статутний капітал 3000 1 571 978 1 571 978 

Емісійні різниці 3010 113 845 113 845 



Незареєстрований статутний капітал 3020 0 0 

Інший додатковий капітал 3030 0 0 

Резерви та інші фонди банку 3040 1 559 985 1 559 985 

Резерви переоцінки 3050 0 0 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 3060 852 858 696 224 

Власний капітал – опис додаткових статей статей та 

вміст їх показників 
3490  

Власний капітал – усього за додатковими статтями 3490 4 098 666 3 942 032 

Неконтрольована частка 3500 0 0 

Усього власного капіталу 3999 4 098 666 3 942 032 

Усього зобов'язань та власного капіталу 9999 25 683 341 23 879 049 

Примітки: - 

 
Затверджено до випуску та підписано 

 

30.04.2020 року Керівник Пономаренко В.В. 

 (підпис, ініціали, прізвище) 
Шехет Н.Б. 496-54-09 Головний бухгалтер Смолiнський В.В. 

(прізвище виконавця, номер телефону)  (підпис, ініціали, прізвище) 



Проміжний скорочений звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід 

(Звіт про фінансові результати) 
за 1 квартал 2020 року 

(тис.грн.) 

Найменування статті Примітки Звітний період 
Попередній 

період 

1 2 3 4 

Процентні доходи 1000 709 324 635 056 

Процентні витрати 1005 -378 937 -345 940 

Чистий процентний дохід/(Чисті процентні 

витрати) 
1010 330 387 289 116 

Чисте (збільшення) зменшення резервів під 

знецінення кредитів та заборгованості клієнтів, 
коштів в інших банках 

1020 -68 980 -76 965 

Чистий процентний дохід (Чисті процентні 

витрати) після створення резерву під знецінення 

кредитів та заборгованості клієнтів, коштів в 

інших банках 

1030 261 407 212 151 

Комісійні доходи 1040 54 614 56 596 

Комісійні витрати 1045 -16 030 -13 067 

Результат від операцій з фінансовими інструментами, 

що обліковуються за справедливою вартістю через 
прибуток або збиток 

1050 3 040 0 

Результат від операцій з хеджування справедливої 

вартості 
1060 0 0 

Результат від продажу цінних паперів у портфелі 
банку на продаж 

1070 0 0 

Результат від операцій з іноземною валютою 1080 8 943 4 985 

Результат від переоцінки іноземної валюти 1090 25 393 -1 123 

Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної 

нерухомості 
1100 0 0 

Доходи/(витрати), які виникають під час первісного 

визнання фінансових активів за процентною ставкою, 

вищою або нижчою, ніж ринкова 

1110 0 0 

Витрати/(доходи), які виникають під час первісного 
визнання фінансових зобов'язань за процентною 

ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова 

1120 0 0 

Чисте (збільшення) зменшення резервів під 

знецінення дебіторської заборгованості та інших 
фінансових активів 

1130 -1 408 -978 

Чисте (збільшення) зменшення резервів під 

знецінення цінних паперів у портфелі банку на 
продаж 

1140 0 0 

Чисте (збільшення) зменшення резервів під 

знецінення цінних паперів у портфелі банку до 

погашення 

1150 0 0 

Чисте (збільшення) зменшення резервів за 
зобов'язаннями 

1160 -620 -448 

Інші операційні доходи 1170 352 377 

Адміністративні та інші операційні витрати 1180 -141 242 -125 021 

Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній 1190 0 0 

Додаткові статті (доходи) – опис статей та вміст 
показників 

1390  



Додаткові статті (доходи) – усього за додатковими 

статтями 
1390 0 0 

Додаткові статті (витрати) – опис статей та вміст 

показників 
1395  

Додаткові статті (витрати) – усього за додатковими 

статтями 
1395 0 0 

Прибуток/(збиток) до оподаткування 1500 194 449 133 472 

Витрати на податок на прибуток 1510 -37 815 -23 922 

Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває 1520 156 634 109 550 

Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
1530 0 0 

Прибуток/(збиток) за рік 1999 156 634 109 550 

ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД: 

СТАТТІ, ЩО НЕ БУДУТЬ РЕКЛАСИФІКОВАНІ В ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК: 

Переоцінка основних засобів та нематеріальних 

активів 
2000 0 0 

Частка іншого сукупного прибутку асоційованої 
компанії 

2040 0 0 

Додаткові статті (сукупні доходи) – опис статей та 

вміст показників 
2190  

Додаткові статті (сукупні доходи) – усього за 
додатковими статтями 

2190 0 0 

Додаткові статті (сукупні витрати) – опис статей та 

вміст показників 
2195  

Додаткові статті (сукупні витрати) – усього за 
додатковими статтями 

2195 0 0 

Податок на прибуток, пов'язаний із статтями іншого 

сукупного доходу, що не буде рекласифікований у 

прибуток чи збиток 

2250 0 0 

Інший сукупний дохід, що не буде рекласифікований 

у прибуток чи збиток після оподаткування 
2360 0 0 

СТАТТІ, ЩО БУДУТЬ РЕКЛАСИФІКОВАНІ В ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК: 

Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на 

продаж 
2510 0 0 

Результат переоцінки за операціями з хеджування 

грошових потоків 
2520 0 0 

Накопичені курсові різниці від перерахунку у валюту 

подання звітності 
2530 0 0 

Частка іншого сукупного прибутку асоційованої 

компанії 
2540 0 0 

Додаткові статті (сукупні доходи) – опис статей та 

вміст показників 
2690  

Додаткові статті (сукупні доходи) – усього за 

додатковими статтями 
2690 0 0 

Додаткові статті (сукупні витрати) – опис статей та 

вміст показників 
2695  

Додаткові статті (сукупні витрати) – усього за 
додатковими статтями 

2695 0 0 

Податок на прибуток, пов'язаний із статтями, іншого 

сукупного доходу,  що буде рекласифікований у 
прибуток чи збиток 

2750 0 0 

Інший сукупний дохід, що буде рекласифікований в 

прибуток чи збиток після оподаткування 
2860 0 0 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2900 0 0 



Усього сукупного доходу за рік 2999 156 634 109 550 

Прибуток (збиток), що належить:    

     власникам банку 3010 156 634 109 550 

     неконтрольованій частці 3020 0 0 

Усього сукупного доходу, що належить:    

     власникам банку 3210 156 634 109 550 

     неконтрольованій частці 3220 0 0 

Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває:    

     чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 4110 55,20000 38,61000 

     скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну 

просту акцію 
4120 0,00000 0,00000 

Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої 

діяльності: 
   

     чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 4210 0,00000 0,00000 

     скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну 

просту акцію 
4220 0,00000 0,00000 

Прибуток/(збиток) на акцію, що належить власникам 

банку: 
   

     чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 

за рік 
4310 55,20000 38,61000 

     скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну 

просту акцію за рік 
4320 0,00000 0,00000 

Примітки: - 

 

Затверджено до випуску та підписано 

 
30.04.2020 року Керівник Пономаренко В.В. 

 (підпис, ініціали, прізвище) 

Шехет Н.Б. 496-54-09 Головний бухгалтер Смолiнський В.В. 

(прізвище виконавця, номер телефону)  (підпис, ініціали, прізвище) 



Проміжний скорочений звіт про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал) 
за 1 квартал 2020 року 

(тис.грн.) 

Найменування статті Примітки 

Належить власникам банку 

Неконт-р

ольо-вана 

частка 

Усього 

власного 

капіталу 
статутни
й капітал 

емісійні 

різниці та 

інший 
додатков

ий 

капітал 

незареєст

рований 
статутни

й капітал 

резервні 

та інші 

фонди 

резерви 

переоцін

ки 

нерозподі

лений 

прибуток 

усього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Залишок на кінець періоду, що 

передує попередньому періоду (до 

перерахунку) 

1000 1 424 222 -223 0 1 559 985 0 0 0 0 2 983 984 

Вплив змін облікової політики, 
виправлення помилок та вплив 

переходу на нові та/або 

переглянуті стандарти і 
тлумачення 

1110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований залишок на початок 

попереднього періоду 

1120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Усього сукупного доходу:           

    прибуток/(збиток) за рік 1200 0 0 0 0 0 696 224 0 0 696 224 

    інший сукупний дохід 1205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Амортизація резерву переоцінки 

основних засобів або реалізований 

результат 

1300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Розподіл прибутку до резервних 
та інших фондів 

1310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Незареєстрований статутний 

капітал 

1320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Операції з акціонерами 1330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Емісія акцій:           

    номінальна вартість 1340 147 756 114 068 0 0 0 0 0 0 261 824 

    емісійний дохід 1345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Власні акції, що викуплені в 

акціонерів: 

          

    купівля 1350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



    продаж 1354 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

    анулювання 1358 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Об'єднання компаній 1360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дивіденди 1370 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Залишок на кінець попереднього 

періоду 

2000 1 571 978 113 845 0 1 559 985 0 696 224 0 0 3 942 032 

Усього сукупного доходу:           

    прибуток/(збиток) за рік 2200 0 0 0 0 0 156 634 0 0 156 634 

    інший сукупний дохід 2205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Амортизація резерву переоцінки 

основних засобів або реалізований 

результат 

2300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Розподіл прибутку до резервних 

та інших фондів 

2310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Незареєстрований статутний 

капітал 

2320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Операції з акціонерами 2330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Емісія акцій:           

    номінальна вартість 2340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

    емісійний дохід 2345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Власні акції, що викуплені в 

акціонерів: 

          

    купівля 2350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

    продаж 2354 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

    анулювання 2358 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Об'єднання компаній 2360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дивіденди 2370 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Додаткові статті – опис статей та 
вміст показників 

  

Додаткові статті – усього за 

додатковими статтями 

9990 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Залишок на кінець звітного 
періоду 

9999 1 571 978 113 845 0 1 559 985 0 852 858 0 0 4 098 666 

Примітки: _ 

 

Затверджено до випуску та підписано 
 

30.04.2020 Керівник Пономаренко В.В. 



 (підпис, ініціали, прізвище) 
Шехет Н.Б. 496-54-09 Головний бухгалтер Смолiнський В.В. 

(прізвище виконавця, номер телефону)  (підпис, ініціали, прізвище) 



Проміжний скорочений звіт про рух грошових коштів за прямим методом 
за 1 квартал 2020 року 

(тис.грн.) 

Найменування статті Примітки Звітний період 
Попередній 

період 

1 2 3 4 

Грошові кошти від операційної діяльності: 

Процентні доходи, що отримані 1010 0 0 

Процентні витрати, що сплачені 1015 0 0 

Комісійні доходи, що отримані 1020 0 0 

Комісійні витрати, що сплачені 1025 0 0 

Результат операцій з фінансовими інструментами, що 

обліковуються за справедливою вартістю через 
прибуток або збиток 

1060 0 0 

Результат операцій з фінансовими похідними 

інструментами 
1070 0 0 

Результат операцій з іноземною валютою 1080 0 0 

Інші отримані операційні доходи 1100 0 0 

Виплати на утримання персоналу, сплачені 1110 0 0 

Адміністративні та інші операційні витрати, сплачені 1120 0 0 

Податок на прибуток, сплачений 1800 0 0 

Грошові кошти отримані/(сплачені) від 

операційної діяльності до змін в операційних 

активах і зобов'язаннях 

1510 0 0 

Зміни в операційних активах та зобов'язаннях 1600 0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення обов'язкових резервів 

у Національному банку України 
1610 0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних 

паперів 
1620 0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових 

активів, що обліковуються за справедливою вартістю 
з визнанням результату переоцінки у фінансових 

результатах 

1630 0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках 1640 0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та 
заборгованості клієнтів 

1650 0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових 

активів 
1660 0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення інших активів 1670 0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків 1680 0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів 1690 0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних 

паперів, що емітовані банком 
1700 0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) резервів за 

зобов'язаннями 
1710 0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових 

зобов'язань 
1720 0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) інших зобов'язань 1730 0 0 

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) 

від операційної діяльності 
1999 0 0 

Грошові кошти від інвестиційної діяльності: 

Придбання цінних паперів у портфелі банку на 

продаж 
2010 0 0 



Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі 

банку на продаж 
2020 0 0 

Придбання цінних паперів у портфелі банку до 

погашення 
2030 0 0 

Надходження від погашення цінних паперів у 

портфелі банку до погашення 
2040 0 0 

Придбання дочірніх компаній за вирахуванням 
отриманих грошових коштів 

2050 0 0 

Надходження від реалізації дочірньої компанії за 

вирахуванням сплачених грошових коштів 
2060 0 0 

Придбання асоційованих компаній 2070 0 0 

Надходження від реалізації асоційованих компаній 2080 0 0 

Придбання інвестиційної нерухомості 2090 0 0 

Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості 2100 0 0 

Придбання основних засобів 2110 0 0 

Надходження від реалізації основних засобів 2120 0 0 

Придбання нематеріальних активів 2130 0 0 

Надходження від вибуття нематеріальних активів 2140 0 0 

Дивіденди, що отримані 2150 0 0 

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) 

від інвестиційної діяльності 
2999 0 0 

Грошові кошти від фінансової діяльності: 

Емісія простих акцій 3010 0 0 

Емісія привілейованих акцій 3020 0 0 

Інші внески акціонерів, крім емісії акцій 3030 0 0 

Викуп власних акцій 3040 0 0 

Продаж власних акцій 3050 0 0 

Отримання субординованого боргу 3060 0 0 

Погашення субординованого боргу 3070 0 0 

Отримання інших залучених коштів 3080 0 0 

Повернення інших залучених коштів 3090 0 0 

Додаткові внески в дочірню компанію 3100 0 0 

Надходження від продажу частки участі без втрати 
контролю 

3110 0 0 

Дивіденди, що виплачені 3120 0 0 

Інші виплати акціонерам, крім дивідендів 3130 0 0 

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) 

від фінансової діяльності 
3999 0 0 

Вплив змін офіційного курсу Національного банку 

України на грошові кошти та їх еквіваленти 
5100 0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх 

еквівалентів 
5200 0 0 

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок 

періоду 
5300 0 0 

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду 5400 0 0 

 

Затверджено до випуску та підписано 
 

30.04.2020 року Керівник Пономаренко В.В. 

 (підпис, ініціали, прізвище) 
Шехет Н.Б. 496-54-09 Головний бухгалтер Смолiнський В.В. 

(прізвище виконавця, номер телефону)  (підпис, ініціали, прізвище) 



Проміжний скорочений звіт про рух грошових коштів за непрямим методом 
за 1 квартал 2020 року 

(тис.грн.) 

Найменування статті Примітки Звітний період 
Попередній 

період 

1 2 3 4 

Грошові кошти від операційної діяльності: 

Прибуток/(збиток) до оподаткування 1000 156 634 109 550 

Коригування:    

Знос та амортизація 1030 10 970 11 814 

Чисте збільшення/(зменшення) резервів під 

знецінення активів 
1040 40 459 78 813 

Амортизація дисконту/(премії) 1050 38 846 -2 627 

Результат операцій з фінансовими інструментами, що 

обліковуються за справедливою вартістю через 

прибуток або збиток 

1060 0 0 

Результат операцій з фінансовими похідними 
інструментами 

1070 0 0 

Результат операцій з іноземною валютою 1080 0 0 

(Нараховані доходи) 1150 -106 291 2 118 

Нараховані витрати 1155 30 464 77 223 

Чистий збиток/(прибуток) від інвестиційної 
діяльності 

1200 0 0 

Чистий збиток/(прибуток) від фінансової діяльності 1300 0 0 

Інший рух коштів, що не є грошовим 1400 15 462 25 045 

Чистий грошовий прибуток/(збиток) від операційної 

діяльності до змін в операційних активах та 
зобов'язаннях 

1520 186 544 301 936 

Зміни в операційних активах та зобов'язаннях 1600 0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення обов'язкових резервів 

у Національному банку України 
1610 0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних 

паперів 
1620 0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових 

активів, що обліковуються за справедливою вартістю 
з визнанням результату переоцінки у фінансових 

результатах 

1630 0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках 1640 449 954 0 

Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та 
заборгованості клієнтів 

1650 -807 803 -247 930 

Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових 

активів 
1660 0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення інших активів 1670 -13 496 -28 439 

Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків 1680 86 325 -7 822 

Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів 1690 210 649 -65 271 

Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних 

паперів, що емітовані банком 
1700 0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) резервів за 

зобов'язаннями 
1710 0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових 

зобов'язань 
1720 0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) інших зобов'язань 1730 -5 268 26 565 

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від 1750 -79 639 -322 897 



операційної діяльності до сплати податку на прибуток 

Податок на прибуток, що сплачений 1800 -34 952 -34 699 

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від 
операційної діяльності 

1999 71 953 -55 660 

Грошові кошти від інвестиційної діяльності: 

Придбання цінних паперів у портфелі банку на 

продаж 
2010 0 0 

Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі 

банку на продаж 
2020 0 0 

Придбання цінних паперів у портфелі банку до 

погашення 
2030 0 0 

Надходження від погашення цінних паперів у 
портфелі банку до погашення 

2040 0 0 

Придбання дочірніх компаній за вирахуванням 

отриманих грошових коштів 
2050 0 0 

Надходження від реалізації дочірньої компанії за 
вирахуванням сплачених грошових коштів 

2060 0 0 

Придбання асоційованих компаній 2070 0 0 

Надходження від реалізації асоційованих компаній 2080 0 0 

Придбання інвестиційної нерухомості 2090 0 0 

Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості 2100 0 0 

Придбання основних засобів 2110 -12 803 -6 039 

Надходження від реалізації основних засобів 2120 50 55 

Придбання нематеріальних активів 2130 0 -114 

Надходження від вибуття нематеріальних активів 2140 0 0 

Дивіденди, що отримані 2150 0 0 

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від 
інвестиційної діяльності 

2999 -12 753 -6 098 

Грошові кошти від фінансової діяльності: 

Емісія простих акцій 3010 0 0 

Емісія привілейованих акцій 3020 0 0 

Інші внески акціонерів, крім емісії акцій 3030 0 0 

Викуп власних акцій 3040 0 0 

Продаж власних акцій 3050 0 0 

Отримання субординованого боргу 3060 0 0 

Погашення субординованого боргу 3070 0 0 

Отримання інших залучених коштів 3080 0 0 

Повернення інших залучених коштів 3090 -75 598 0 

Додаткові внески в дочірню компанію 3100 0 0 

Надходження від продажу частки участі без втрати 

контролю 
3110 0 0 

Дивіденди, що виплачені 3120 0 0 

Інші виплати акціонерам, крім дивідендів 3130 0 0 

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від 

фінансової діяльності 
3999 -75 598 0 

Вплив змін офіційного валютного курсу на грошові 

кошти та їх еквіваленти 
5100 501 679 -56 515 

Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх 

еквівалентів 
5200 485 281 -118 273 

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду 5300 6 792 359 4 072 957 

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду 5400 7 277 640 3 954 684 

 
Затверджено до випуску та підписано 



 
30.04.2020 року Керівник Пономаренко В.В. 

 (підпис, ініціали, прізвище) 

Шехет Н.Б. 496-54-09 Головний бухгалтер Смолiнський В.В. 

(прізвище виконавця, номер телефону)  (підпис, ініціали, прізвище) 



Примітки до фінансової звітності 
за 1 квартал 2020 року 

 

1.  
 

Фiнансова звiтнiсть банку оприлюднена на власнiй сторiнцi банку в мережi Iнтернет та 
 

перебуває у необмеженому публiчному доступi за посиланням: 

 
https://www.procreditbank.com.ua/about/otchetnost/annual-reports/ 

 

 

 

Квартальна  інформація підписана шляхом накладення кваліфікованого електронного підпису 

уповноваженої особи емітента; для перевірки, будь ласка, скористайтесь посиланням: 

https://ca.informjust.ua/verify





ХV. Проміжний звіт керівництва 
Протягом першого кварталу, незважаючи на запровадження  урядом України карантинних 

заходiв, якi були зумовленi необхiднiстю мiнiмiзацiї негативних наслiдкiв вiд поширення 

коронавiрусу  COVID-19, Банк забезпечував безперервну дiяльнiсть. Цi подiї не вплинули на 

промiжну фiнансову звiтнiсть. 

 

Банк систематично здiйснював виявлення, вимiрювання, мiтiгацiю та попередження реалiзацiї 

ризикiв, притаманних дiяльностi Банку, зокрема, кредитного ризику, ризику лiквiдностi, 

операцiного ризику, процентного ризику, ризикiв комплаєнс та iнших ризикiв. Порушень лiмiтiв 

ризикiв, визначених чинними нормативно-правовими актами або рiшеннями Наглядової ради, не 

було. 

 

 

 

 

 



ХVІ. Твердження щодо проміжної інформації 
Наскiльки вiдомо керiвництву Емiтента, промiжна фiнансова звiтнiсть пiдготовлена вiдповiдно 

до стандартiв бухгалтерського облiку, згiдно iз Законом України <Про бухгалтерський облiк та 

фiнансову звiтнiсть>, мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, 

пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки Емiтента у рамках консолiдованої фiнансової 

звiтностi; промiжний звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї 

вiдповiдно до частини четвертої статтi 401 Закону України <Про цiннi папери та фондовий 

ринок>. 

 


