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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    Пономаренко Вiктор Вiкторович

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

М.П.
20.04.2015

(дата)

Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 1 квартал 2015 року

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "ПроКредит Банк"

2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ
21677333

4. Місцезнаходження
03115, мiсто Київ, проспект Перемоги107-А

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

II. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації

1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 20.04.2015
(дата)

2. Квартальна інформація розміщена на
сторінці

http://www.procreditbank.com.ua/about/otchetnost/ в мережі
Інтернет

20.04.2015
(адреса сторінки) (дата)

Зміст

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у квартальній інформації
1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про посадових осіб емітента X
6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент X
7. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента X
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери емітента
8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про зобов'язання емітента X
2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
3) інформація про собівартість реалізованої продукції
9. Інформація про конвертацію цінних паперів

10. Інформація про заміну управителя
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11. Інформація про керуючого іпотекою
12. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів
13. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом
14. 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
15. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів
16. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку X
17. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності
18. 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)
19. Примітки:
Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичинх осiб не наводяться, оскiльки протягом звiтного кварталу емiтент не
набував участi в жоднiй юридичнiй особi.
Посада корпоративного секретаря на пiдприємствi не створена, вiдповiдно, iнформацiя не надається.
Емiтент не випускав похiднi та iншi цiннi папери, вiдповiдно, iнформацiя не надається.
Емiтент є банком, вiдповiдно iнформацiя про виробництво та собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається.
Iнформацiя про конвертацiю цiнних паперiв, замiну управителя, керуючого iпотекою, iпотечнi активи, iпотечнi сертифiкати, та
iпотечне покриття вiдсутня, вiдповiдно, iнформацiя не надається.
Емiтент не випускав цiльовi облiгацiї, вiдповiдно, звiт про стан об'єкта нерухомостi не надається. 
Квартальна фiнансова звiтнiсть ємiтента складається тiльки за нацiональними стандартами.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування Публiчне акцiонерне
товариство "ПроКредит Банк"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) А01 № 250661
3. Дата проведення державної реєстрації 28.12.2000
4. Територія (область) м. Київ
5. Статутний капітал (грн) 298333224.48
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0

8. Середня кількість працівників (осіб) 588

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 64.19 Iнше грошове
посередництво, - -, - -

10. Органи управління підприємства Загальнi збори акцiонерiв,
наглядова рада, Правлiння

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 32031195801
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 32008109601

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
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Вид діяльності Номер ліцензії
(дозволу)

Дата
видачі

Державний орган, що
видав

Дата закінчення дії ліцензії
(дозволу)

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 Необмежена

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 Необмежена

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

VI. Інформація про посадових осіб емітента

1. Посада Голова Наглядової ради
2.Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної
особи

Клаус-Петер Цайтiнгер

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

- - -

4. Рік народження 1947
5. Освіта вища економiчна
6. Стаж роботи (років) 36

7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав

Пан Цайтiнгер є Головою Наглядової ради материнської компанiї Банку - ПроКредит Холдинг
АГ та Ко. КГаА (до перетворення в 2011 роцi - ПроКредит Холдинг АГ), на цю посаду був
призначений в лютому 2004 роцi.Також виконує функцiї голови та члена наглядової ради

банкiв групи ПроКредит в iнших країнах

8. Опис
Протягом звiтного кварталу змiн у персональному складi наглядової ради емiтента вiдбувалась

одна змiна - замiсть Анi Лепп на посаду Голови наглядовох ради був обраний Клаус-Петер
Цайтiнгер. Непогашена або будь-яка iнша судимiсть, в тому числi за корисливi та посадовi

злочини, у посадової особи вiдсутня. Згоди на розкриття паспортних даних не надано
1. Посада Член Наглядової ради
2.Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної
особи

Ант'є Герхольд

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

- - -

4. Рік народження 1967
5. Освіта вища
6. Стаж роботи (років) 13

7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав

За основним мiсцем роботи панi Герхольд з 2013 р. обiймає посаду менеджера ПроКредит
Холдинг АГ та Ко. КГаА (ФРН), материнської компанiї емiтента. До цього працювала на посадi

управляючого директора в Коммерцбанк АГ, ФРН, а також обiймала iншi посади в
Коммерцбанк АГ з 2005 року

8. Опис
Протягом звiтного кварталу змiн у персональному складi наглядової ради емiтента вiдбувалась

одна змiна - замiсть Анi Лепп на посаду Голови наглядовох ради був обраний Клаус-Петер
Цайтiнгер. Непогашена або будь-яка iнша судимiсть, в тому числi за корисливi та посадовi

злочини, у посадової особи вiдсутня. Згоди на розкриття паспортних даних не надано
1. Посада Член Наглядової ради
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2.Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної
особи

Лiлiт Давоян

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

- - -

4. Рік народження 1976
5. Освіта вища
6. Стаж роботи (років) 4
7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав

За основним мiсцем роботи п. Давоян обiймає посаду старшого банкiра в Європейському банку
реконструкцiї та розвитку (ЄБРР), м. Лондон, де працює з 2006р. Також виконує функцiї члена

наглядової ради банку групи ПроКредит в Македонiї

8. Опис
Протягом звiтного кварталу змiн у персональному складi правлiння емiтента не вiдбувалось.
Непогашена або будь-яка iнша судимiсть, в тому числi за корисливi та посадовi злочини, у

посадової особи вiдсутня. Згоди на розкриття паспортних даних не надано
1. Посада Член Наглядової ради

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

Крiстiан Кремер

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

- - -

4. Рік народження 1967
5. Освіта вища
6. Стаж роботи (років) 16
7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав

За основним мiсцем роботи п. Рiттер обiймає посаду першого вiце-президента Банку розвитку
KfW (ФРН), де працює з 2009 р. До цього займав посаду Лiдера групи з менеджменту проектiв

у цьому ж банку.

8. Опис
Протягом звiтного кварталу змiн у персональному складi наглядової ради емiтента вiдбувалась

одна змiна - замiсть Анi Лепп на посаду Голови наглядовох ради був обраний Клаус-Петер
Цайтiнгер. Непогашена або будь-яка iнша судимiсть, в тому числi за корисливi та посадовi

злочини, у посадової особи вiдсутня. Згоди на розкриття паспортних даних не надано
1. Посада Голова правлiння
2.Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної
особи

Пономаренко Вiктор Вiкторович

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

- - -

4. Рік народження 1976
5. Освіта вища
6. Стаж роботи (років) 10

7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав

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
Протягом звiтного кварталу змiн у складi правлiння емiтента не вiдбулось. Непогашена або
будь-яка iнша судимiстьi, в тому числi за корисливi та посадовi злочини, у посадової особи

вiдсутня. Згоди на розкриття паспортних даних не надано
1. Посада Заступник Голови правлiння
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2.Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної
особи

Повшедний Олександр Петрович

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

- - -

4. Рік народження 1979
5. Освіта вища
6. Стаж роботи (років) 0
7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав

З 20.05.2010 обiймав посаду виконавчого директора Публiiчного акцiонерного товариства
"ПроКредит Банк" до обрання до складу правлiння емiтента

8. Опис
Протягом звiтного кварталу змiн у складi правлiння емiтента не вiдбулось. Непогашена або
будь-яка iнша судимiстьi, в тому числi за корисливi та посадовi злочини, у посадової особи

вiдсутня. Згоди на розкриття паспортних даних не надано
1. Посада Член Правлiння
2.Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної
особи

Смолiнський Валерiй Вiкторович

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

- - -

4. Рік народження 1967
5. Освіта вища
6. Стаж роботи (років) 0
7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав

З 2004 р. працює в Публiчному 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
Протягом звiтного кварталу змiн у складi правлiння емiтента не вiдбулось. Непогашена або
будь-яка iнша судимiстьi, в тому числi за корисливi та посадовi злочини, у посадової особи

вiдсутня. Згоди на розкриття паспортних даних не надано
1. Посада Голова ревiзiйної комiсiї
2.Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної
особи

Асмус Ротне

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

- - -

4. Рік народження 1973
5. Освіта вища
6. Стаж роботи (років) 12
7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав

За основним мiсцем роботи обiймає посаду голови правлiння ПроКредит Банку в Грузiї. У 2011
- 2013 рр. обiймав посаду виконавчого директора ПроКредит Банку у Вiрменiї

8. Опис
Протягом звiтного кварталу змiн у персональному складi ревiзiйної комiсiї емiтента не

вiдбувалось. Непогашена або будь-яка iнша судимiсть, в тому числi за корисливi та посадовi
злочини, у посадової особи вiдсутня. Згоди на розкриття паспортних даних не надано

1. Посада Член ревiзiйної комiсiї
2.Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
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найменування юридичної
особи

Ерiола Бiболлi

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

- - -

4. Рік народження 1974
5. Освіта вища
6. Стаж роботи (років) 11
7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав

За основним мiсцем роботи працює в ПроКредит Банку в Косово, з 2009 р. на посадi
заступника голови правлiння

8. Опис
Протягом звiтного кварталу змiн у персональному складi ревiзiйної комiсiї емiтента не

вiдбувалось. Непогашена або будь-яка iнша судимiсть, в тому числi за корисливi та посадовi
злочини, у посадової особи вiдсутня. Згоди на розкриття паспортних даних не надано

1. Посада Член ревiзiйної комiсiї
2.Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної
особи

Сона Iшханян

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

- - -

4. Рік народження 1978
5. Освіта вища
6. Стаж роботи (років) 6

7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав

За основним мiсцем роботи працює у ПроКредит Холдинг АГ та Ко. КГаА (ФРН) на посадi
координатора аудиту групи, до цього працювала з квiтня 2011 по жовтень 2011 незалежним

консультантом Центрального банку Вiрменiї. З вересня 2007 по лютий 2011 працювала у
аудиторськiй компанiї Делойт i Туш (США) на посадi старшого консультанта

8. Опис
Протягом звiтного кварталу змiн у персональному складi ревiзiйної комiсiї емiтента не

вiдбувалось. Непогашена або будь-яка iнша судимiсть, в тому числi за корисливi та посадовi
злочини, у посадової особи вiдсутня. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.

1. Посада Член Наглядової ради
2.Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної
особи

Гирбу Владислав

3. Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ юридичної
особи
4. Рік народження 1973
5. Освіта вища
6. Стаж роботи (років) 17
7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав

За основним мiсцем роботи пан Гирбу обiймає посаду Голови Правлiння комерцiйного банку
«ПроКредит Банк» А.О. (Молдова) з 2011 року по теперiшнiй час. Також виконує функцiї члена

наглядової ради у Банко ПроКредит Нiкарагуа та Банко ПроКредит Сальвадор.

8. Опис
Протягом звiтного кварталу змiн у персональному складi наглядової ради емiтента вiдбувалась

одна змiна - замiсть Анi Лепп на посаду Голови наглядовох ради був обраний Клаус-Петер
Цайтiнгер. Непогашена або будь-яка iнша судимiсть, в тому числi за корисливi та посадовi

злочини, у посадової особи вiдсутня. Згоди на розкриття паспортних даних не надано

VII. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
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1. Найменування ПАТ "Нацiональний депозитарiй України"
2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
3. Kод за ЄДРПОУ 30370711
4. Місцезнаходження 01001, м.Київ, вул.Б.Грiнченка, 3
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності АВ № 189650

6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.09.2006
7. Міжміський код та телефон/факс - -
8. Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв
9. Опис -
1. Найменування ТОВ "Прибуток Плюс"
2. Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Kод за ЄДРПОУ 25395301
4. Місцезнаходження 01033, м.Київ, вул.Володимирська, 101
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності АВ № 520479

6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 23.03.2010
7. Міжміський код та телефон/факс - -
8. Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв
9. Опис -
1. Найменування ПУАТ "ФIДОБАНК"
2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
3. Kод за ЄДРПОУ 14351016
4. Місцезнаходження 01601, м.Київ, вул.Червоноармiйська, 10
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності АЕ № 263360

6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 24.09.2013
7. Міжміський код та телефон/факс - -
8. Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
9. Опис -
1. Найменування ТОВ "Ернст енд Янг Аудиторськi послуги"
2. Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Kод за ЄДРПОУ 33306921
4. Місцезнаходження 01001, м.Київ, вул.Хрещатик, 19а
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності 3516

6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 25.01.2005
7. Міжміський код та телефон/факс - -
8. Вид діяльності Аудиторська дiяльнiсть
9. Опис -
1. Найменування ТОВ "СВАН Консалтинг"
2. Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Kод за ЄДРПОУ 33789167
4. Місцезнаходження 04128, м.Київ, вул. Академiка Туполєва, будинок 19
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності 7826108

6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 18.10.2008
7. Міжміський код та телефон/факс - -
8. Вид діяльності Оцiночна дiяльнiсть
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9. Опис -
1. Найменування ПрАТ "Українська акцiонерна страхова компанiя "АСКА"
2. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
3. Kод за ЄДРПОУ 13490997
4. Місцезнаходження 83052, м.Донецьк, пр.Iллiча, 100
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності АА № 124507-124510

6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.09.2001
7. Міжміський код та телефон/факс - -
8. Вид діяльності Страхова дiяльнiсть, страхування майна
9. Опис -
1. Найменування Fitch Ratings Ltd
2. Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Kод за ЄДРПОУ -
4. Місцезнаходження Eldon House, 2, Eldon Street, London, EC2M 7UA, UK
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності -

6. Дата видачі ліцензії або іншого документа
7. Міжміський код та телефон/факс - -
8. Вид діяльності Рейтингове агенство
9. Опис Данi про номер та дату видачi лiцензiї у банку вiдсутнi

1. Найменування ПрАТ "Українська страхова компанiя "Княжа Вiєнна Iншуранс
Груп"

2. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
3. Kод за ЄДРПОУ 24175269
4. Місцезнаходження 04050 Україна, м. Київ вул. Глибочицька, 44
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності АД 039977

6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 18.11.2012
7. Міжміський код та телефон/факс (044) 207-72-59 (044) 207-72-76
8. Вид діяльності Страхова дiяльнiсть, страхування майна
9. Опис -
1. Найменування ПАО "ПУМБ"
2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
3. Kод за ЄДРПОУ 14282829
4. Місцезнаходження 83000,Донецьк, Уiверситетська, 2А
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності 8

6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 13.10.2011
7. Міжміський код та телефон/факс 062-322-49-00 -
8. Вид діяльності Банкiвська дiяльнiсть
9. Опис -

VIII. 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
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)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

24.06.2010 456/1/10

Державна
комiсiя з цiнних

паперiв та
фондового

ринку

UA4000073100
Акція проста

бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні 476.79 476101 227000195.79 76.0895

Опис Торгiвля простими iменними акцiями емiтента на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не здiйснюється; в лiстингу на фондових бiржах
акцiї емiтента не перебувають. Протягом звiтного кварталу додаткових емiсiй акцiй банку не вiдбувалось.

30.06.2010 473/1/10

Державна
комiсiя з цiнних

паперiв та
фондового

ринку

UA4000074181

Акція
привілейована

бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні 476.79 149611 71333028.69 23.9105

Опис Торгiвля привiлейованими iменними акцiями емiтента на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не здiйснюється; в лiстингу на фондових
бiржах акцiї емiтента не перебувають. Протягом звiтного кварталу додаткових емiсiй акцiй банку не вiдбувалось.

2. Інформація про облігації емітента

Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва про

реєстрацію
випуску

Найменування
органу, що

зареєстрував
випуск

Облігації
(відсоткові,

цільові,
дисконтні)

Номінальна
вартість

(грн.)

Кількість
у

випуску
(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 100000 Бездокументарні
іменні 100000000 13.5 Щоквартально 695415.6 12.05.2015

Опис

Облiгацiї вiдсотковi iменнi, бездокументарна форма iснування, серiя «G», код ISIN UA4000118251, розмiщувалися виключно на територiї України.
Вказанi цiннi папери Емiтента є незабезпеченими, умовами розмiщення конвертацiя облiгацiй серiї «G» не передбачається.
Вказанi цiннi папери Емiтента включенi до Списку позалiстингових паперiв Бiржового Списку ПАТ "Фондова бiржа ПФТС".

Вказанi цiннi папери Емiтента включенi до Списку позалiстингових паперiв Бiржового Списку ПАТ "ФБ "Перспектива".
Права власникiв цих облiгацiй визначенi умовами їх розмiщення згiдно iз проспектом емiсiї, зареєстрованим ДКЦПФР 22.04.2011 р.

Фiнансовi ресурси, залученi вiд продажу облiгацiй, у повному обсязi використанi для кредитування Емiтентом проектiв малого та середнього бiзнесу.
Емiтент зобов'язується не використовувати кошти, залученi вiд розмiщення облiгацiй, для формування i поповнення статутного капiталу Емiтента, а також для покриття

збиткiв Емiтента вiд господарської дiяльностi.

22.04.2011 63/2/11 ДКЦПФР відсоткові 1000 100000 Бездокументарні
іменні 100000000 13.5 Щоквартально 0 10.09.2015

Опис

Облiгацiї вiдсотковi iменнi, бездокументарна форма iснування, серiя «H», код ISIN UA4000118269, розмiщувалися виключно на територiї України.
Вказанi цiннi папери Емiтента є незабезпеченими, умовами розмiщення конвертацiя облiгацiй серiї «H» не передбачається.
Вказанi цiннi папери Емiтента включенi до Списку позалiстингових паперiв Бiржового Списку ПАТ "Фондова бiржа ПФТС".

Вказанi цiннi папери Емiтента включенi до Списку позалiстингових паперiв Бiржового Списку ПАТ "ФБ "Перспектива".
Права власникiв цих облiгацiй визначенi умовами їх розмiщення згiдно iз проспектом емiсiї, зареєстрованим ДКЦПФР 22.04.2011 р.

Фiнансовi ресурси, залученi вiд продажу облiгацiй, у повному обсязi використанi для кредитування Емiтентом проектiв малого та середнього бiзнесу.
Емiтент зобов'язується не використовувати кошти, залученi вiд розмiщення облiгацiй, для формування i поповнення статутного капiталу Емiтента, а також для покриття

збиткiв Емiтента вiд господарської дiяльностi.

IX. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. 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 0 X X

Зобов'язання за цінними паперами X 21042 X X

у тому числі:

за облігаціями (за кожним власним випуском): X 21042 X X

Облiгацiї iменнi вiдсоткоi 17.05.2011 20660 13.5 12.05.2015

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 (всього) 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 4140 X X

Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X

Інші зобов'язання X 4909623 X X

Усього зобов'язань X 4934806 X X

Детальне розкриття статтi "Iншi зобов'язання" знаходиться у "Звiтi про фiнансовий стан
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Опис: (Баланс) за 1 квартал 2015 року. 

Звіт про фінансовий стан (Баланс)
за 1 квартал 2015 року

Найменування статті Звітний період Попередній період

1 2 3

АКТИВИ

Грошові кошти та їх еквіваленти 1008854 613601

Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку України 2841 1925

Торгові цінні папери 110501 82486

Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або
збиток 0 0

Кошти в інших банках, у тому числі: 0 0

в іноземній валюті 0 0

резерви під знецінення коштів в інших банках 0 0

Кредити та заборгованість клієнтів, у тому числі: 4017282 3476998

кредити та заборгованість юридичних осіб, у тому числі: 3454206 2921334

в іноземній валюті 1311452 981731

резерви під знецінення кредитів та заборгованість клієнтів -112775 -103607

кредити та заборгованість фізичних осіб, у тому числі: 563076 555664

в іноземній валюті 233818 177630

резерви під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів -104244 -96308

Цінні папери в портфелі банку на продаж, у тому числі: 670 567

резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж 0 0

Цінні папери в портфелі банку до погашення, у тому числі: 0 120000

резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення 0 0

Інвестиції в асоційовані та дочірні компанії 0 0

Інвестиційна нерухомість 12431 12633

Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток 5795 3032

Відстрочений податковий актив 0 1994

Основні засоби та нематеріальні активи 114358 88185

Інші фінансові активи, у тому числі: 34600 29105

резерви під інші фінансові активи -1924 -1802

Інші активи, у тому числі: 47004 18131

резерви під інші активи -7726 -6093

Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи вибуття 30511 27074

Усього активів, у тому числі: 5384847 4475731

в іноземній валюті 2382655 1548648

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Кошти банків, у тому числі: 20015 0

в іноземній валюті 0 0

Кошти клієнтів, у тому числі: 4053707 3437076

кошти юридичних осіб, у тому числі: 1587551 1335572

в іноземній валюті 432121 312280

кошти юридичних осіб на вимогу, у тому числі: 1084115 894011

в іноземній валюті 280480 193091

кошти фізичних осіб, у тому числі: 2466156 2101504

в іноземній валюті 1435251 1071797
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кошти фізичних осіб на вимогу, у тому числі: 912170 753438

в іноземній валюті 647701 491265

Боргові цінні папери, емітовані банком, у тому числі: 21042 21050

в іноземній валюті 0 0

Інші залучені кошти 259089 182189

Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток 0 0

Відстрочені податкові зобов'язання 5684 0

Резерви за зобов’язаннями 1347 1361

Інші фінансові зобов’язання 315603 249930

Інші зобов'язання 16062 12143

Субординований борг 242257 159849

Зобов'язання групи вибуття 0 0

Усього зобов'язань, у тому числі: 4934806 4063598

в іноземній валюті 2520506 1742696

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

Статутний капітал 298333 298333

Емісійні різниці 778 778

Незареєстровані внески до статутного капіталу 0 0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 116572 78663

Резервні та інші фонди банку 34359 34359

Резерви переоцінки 0 0

Усього власного капіталу 450041 412133

Усього зобов'язань та власного капіталу 5384847 4475731

АТ "ПроКредит Банк"
Примiтка "Потенцiйнi зобов’язання банку" за I квартал 2015 року
Розгляд справ в судi.
На кiнець дня 31.03.2015 р. Банк виступав позивачем у 203 справах (на 31.12.2014 р. – 245) та вiдповiдачем у 41 справах (на
31.12.2014 р. – 47), що розглядаються в судах. Позовнi заяви пов'язанi з поверненням простроченої заборгованостi
позичальникiв. Виконавче впровадження було вiдкрито по 1921 справах (на 31.12.2014 р. – 1876).
Сума можливих прийнятих рiшень на користь Банку у разi задоволення вимог Банку до вiдповiдачiв (включаючи штрафи, пенi
та неустойки) – 84113 тис. грн. (на 31.12.2014 р. – 88235 тис. грн.). Загальна сума заборгованостi боржникiв у виконавчому
впровадженнi (включаючи штрафи, пенi та неустойки) становить – 525654 грн. (на 31.12.2014 р. – 527113 тис. грн.). Сума
можливих погашень за прийнятими рiшеннями становить – 119536 тис. грн. (на 31.12.2014 р. – 128567 тис. грн.) 
Переважна бiльшiсть позовiв проти Банку стосується припинення правовiдносин поруки, визнання виконавчих написiв
нотарiусам, такими, що не пiдлягають виконанню та визнання кредитних договорiв та договорiв забезпечення недiйсними.
Керiвництво Банку вважає, що вiрогiднiсть прийняття негативного рiшення для Банку за цими справами – мiнiмальна.

Зобов'язання з капiтальних вкладень :
Станом на кiнець дня 31.03.2015 р. зобов'язання з капiтальних вкладень в полiпшення власних примiщень та орендованих
примiщень пiд вiддiлення банку становить – 4815 тис. грн. (станом на 31.12.2014 р. – 451 тис. грн.).
Станом на кiнець дня 31.03.2015 р. зобов'язання з капiтальних вкладень з придбання основних засобiв та нематерiальних
активiв становить – 194 тис. грн. (станом на 31.12.2014 – 3044 грн.).

Затверджено до випуску та підписано    
08.04.2015 року  Керівник Пономаренко В. В.

    (підпис, ініціали, прізвище)
Смолiнський В. В.(044) 232-08-53  Головний бухгалтер Смолiнський В. В.

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

Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід
(Звіт про фінансові результати)

за 1 квартал 2015 року

Найменування статті

Звітний період Попередній період

за поточний квартал
наростаючим за відповідний квартал

за відповідний квартал
попереднього року
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за поточний квартал підсумком з початку
року

попереднього року наростаючим
підсумком з початку

року

1 2 3 4 5

Процентні доходи 171138 171138 97894 97894

Процентні витрати -86509 -86509 -32951 -32951

Чистий процентний дохід/(Чисті
процентні витрати) 84629 84629 64943 64943

Комісійні доходи 50681 50681 21453 21453

Комісійні витрати -6801 -6801 -2625 -2625

Результат від операцій з цінними
паперами в торговому портфелі банку 28630 28630 5074 5074

Результат від операцій з хеджування
справедливої вартості 0 0 0 0

Результат від переоцінки інших
фінансових інструментів, що
обліковуються за справедливою вартістю з
визнанням результату переоцінки через
прибутки або збитки

3615 3615 0 0

Результат від продажу цінних паперів у
портфелі банку на продаж 0 0 0 0

Результат від операцій з іноземною
валютою 20042 20042 14163 14163

Результат від переоцінки іноземної
валюти -48972 -48972 -14114 -14114

Результат від переоцінки об'єктів
інвестиційної нерухомості 0 0 0 0

Доходи/(витрати), які виникають під час
первісного визнання фінансових активів за
процентною ставкою, вищою або нижчою,
ніж ринкова

0 0 0 0

Витрати/(доходи), які виникають під час
первісного визнання фінансових
зобов'язань за процентною ставкою,
вищою або нижчою, ніж ринкова

0 0 0 0

Відрахування до резерву під знецінення
кредитів та коштів в інших банках -3242 -3242 -7376 -7376

Відрахування до резерву під знецінення
дебіторської заборгованості та інших
фінансових активів

541 541 -2859 -2859

Знецінення цінних паперів у портфелі
банку на продаж 0 0 0 0

Знецінення цінних паперів у портфелі
банку до погашення 0 0 0 0

Відрахування до резервів за
зобов'язаннями 31 31 522 522

Інші операційні доходи 2374 2374 2289 2289

Адміністративні та інші операційні витрати -85942 -85942 -65439 -65439

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

Прибуток/(збиток) до оподаткування 45586 45586 16031 16031

Витрати на податок на прибуток -7678 -7678 -2679 -2679

Прибуток/(збиток) від діяльності, що
триває 37908 37908 13352 13352

Прибуток/(збиток) від припиненої
діяльності після оподаткування 0 0 0 0

Прибуток/(збиток) 37908 37908 13352 13352

ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД:

Переоцінка цінних паперів у портфелі
банку на продаж 0 0 0 0

Переоцінка основних засобів та
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нематеріальних активів 0 0 0 0

Результат переоцінки за операціями з
хеджування грошових потоків 0 0 0 0

Частка іншого сукупного прибутку
асоційованої компанії 0 0 0 0

Податок на прибуток, пов'язаний з іншим
сукупним доходом 0 0 0 0

Інший сукупний дохід після
оподаткування 0 0 0 0

Усього сукупного доходу 37908 37908 13352 13352

 

Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності,
що триває:
чистий прибуток/(збиток) на одну просту
акцію

79.62 79.62 28.05 28.05

скоригований чистий прибуток/(збиток)
на одну просту акцію 79.62 79.62 28.05 28.05

 

Прибуток/(збиток) на акцію від
припиненої діяльності:
чистий прибуток/(збиток) на одну просту
акцію

0 0 0 0

скоригований чистий прибуток/(збиток)
на одну просту акцію 0 0 0 0

 

Прибуток/(збиток) на акцію за квартал:
чистий прибуток/(збиток) на одну просту
акцію 79.62 79.62 28.05 28.05

скоригований чистий прибуток/(збиток)
на одну просту акцію 79.62 79.62 28.05 28.05

АТ "ПроКредит Банк"
Примiтка "Окремi показники дiяльностi банку" за I квартал 2015 року
Регулятивний капiтал банку 64790353840
Достатнiсть (адекватнiсть) регулятивного капiталу (%) 12.22
Поточна лiквiднiсть (%) 49.98
Максимальний розмiр кредитного ризику на одного контрагента (%) 4.59
Великi кредитнi ризики (%) 0.00
Максимальний розмiр кредитiв, гарантiй та поручительств, наданих одному iнсайдеру (%) 0.36
Максимальний сукупний розмiр кредитiв,гарантiй та поручительств, наданих iнсайдерам (%) 1.25
Кредитнi операцiї, що класифiкованi за I категорiєю якостi 176722392303
Сформований резерв за такими операцiями 820075124
Кредитнi операцiї, що класифiкованi за II категорiєю якостi 212856835022
Сформований резерв за такими операцiями 6539224904
Кредитнi операцiї, що класифiкованi за III категорiєю якостi 38911388917
Сформований резерв за такими операцiями 2822287690
Кредитнi операцiї, що класифiкованi за IV категорiєю якостi 11670069580
Сформований резерв за такими операцiями 2434723698
Кредитнi операцiї, що класифiкованi за V категорiєю якостi 21486403378
Сформований резерв за такими операцiями 9091165785
Рентабельнiсть активiв (%) 3.04
Чистий прибуток на одну просту акцiю 7962
Сума сплачених дивiдендiв за 2014 рiк на одну: 
Просту акцiю -
Привiлейовану акцiю -
Кредити, що наданi суб'єктам господарювання за видами економiчної дiяльностi, що 
класифiкуються за секцiєю "A" (сiльське господарство), "B"-"E" (промисловiсть), 
"F" (будiвництво) 168024272715
Перелiк учасникiв (акцiонерiв) банку, якi прямо та опосередковано володiють 10 i бiльше вiдсотками статутного капiталу
банку 1. Європейський банк Реконструкцiї та Розвитку (EBRD), код країни – 826, пряма участь – 15.2169%, опосередкована
участь – 0.0000%, загальна участь – 15.2169%.
2. ПроКредит Холдинг АГ та Ко. КГаА (ProCredit Holding AG & Co. KGaA), код країни – 276, пряма участь – 45.6547%,
опосередкована участь – 0,0000%, загальна участь –45.6547%.
3. Кредитна установа для Вiдбудови (Kreditanstalt f?r Wiederaufbau), код країни – 276, пряма участь – 39.1284%,
опосередкована участь – 0.0000%, загальна участь – 39.1284%.
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Затверджено до випуску та підписано    
08.04.2015 року  Керівник Пономаренко В. В.

    (підпис, ініціали, прізвище)
Смолiнський В.В. т.(044)232-08-53  Головний бухгалтер Смолiнський В.В.

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