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)

24.10.2016
М.П.

(дата)

Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 3 квартал 2016 року
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "ПроКредит Банк"
2. Організаційноправова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
21677333
4. Місцезнаходження
03115, мiсто Київ, проспект Перемоги,107А
5. Міжміський код, телефон та факс
(044) 5901000 044) 5901001
6. Електронна поштова адреса
info@procreditbank.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації
1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

24.10.2016

2. Квартальна інформація розміщена на сторінці

25.10.2016

(дата)

http://www.procreditbank.com.ua/about/otchetnost/
(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

(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
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
4) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
5) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

X

6) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
9. Інформація про конвертацію цінних паперів
10. Інформація про заміну управителя
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
17. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності

X

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 облiгацiї, похiднi та iншi цiннi папери, вiдповiдно, iнформацiя не надається.
Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв та на вчинення правочинiв, щодо вчинення
яких є заiнтересованiсть, не надається, оскiльки такi рiшення протягом звiтного перiоду не приймались.
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 мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi.

III. Основні відомості про емітента
Публiчне акцiонерне товариство
"ПроКредит Банк"

1. Повне найменування
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)

419264332.92

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)

313
64.19 Iнше грошове
посередництво,  ,  

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

Загальнi збори акцiонерiв,
Наглядова рада, Правлiння

10. Органи управління підприємства
11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній
валюті
2) МФО банку

Нацiональний банк
України
300001

3) поточний рахунок

32005109601026

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком в іноземній
валюті
5) МФО банку

Нацiональний банк
України
300001

6) поточний рахунок

32008109601

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
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
Здiйснення валютних операцiй згiдно iз додатком до лiцензiї
Опис

Лiцензiя безстрокова, видана для здiйснення дiяльностi на постiйнiй основi та продовження термiну дiї не
потребує, якщо iнше не буде передбачене нормативноправовими актами Нацiонального банку.
195

13.10.2011

Нацiональний банк України

Необмежена

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

КлаусПетер Цайтiнгер

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

 C5HH5J7GJ 11.11.2011 Мерiя мiста ФранфуртнаМайнi

4. Рік народження
5. Освіта
6. Стаж роботи (років)
7. Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав
8. Опис
1. Посада

1947
вища економiчна
36
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 року.Також виконує функцiї голови та члена наглядової ради банкiв групи ПроКредит в iнших
країнах.
Непогашена або будьяка iнша судимiсть, в тому числi за корисливi та посадовi злочини, у посадової
особи вiдсутня.
Член Наглядової ради

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

Томас Йозеф Оттен

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



4. Рік народження

1965

5. Освіта

вища

6. Стаж роботи (років)
7. Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав
8. Опис
1. Посада

9
До 2008 року був засновником та займав посаду комерцiйного та генерального директора ТОВ «Ukraine
Consulting». З 2008 по теперiшнiй час займає посаду Генерального директора ТОВ Оттен Консалтинг.
Непогашена або будьяка iнша судимiсть, в тому числi за корисливi та посадовi злочини, у посадової
особи вiдсутня. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.
Член Наглядової ради

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

Борiслав Костадiнов

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)

12

7. Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав

За основним мiсцем роботи п. Костадiнов обiймає посаду члена правлiння ПроКредит Холдинг АГ та Ко.
КГаА. Виконує також функцiї члена нагдядової ради в iнших банках групи ПроКредит.

8. Опис

Протягом звiтного кварталу жодних змiн у складi органiв управлiння Банку не вiдбулось. Непогашена або
будьяка 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. Кремер обiймає посаду першого вiцепрезидента Банку розвитку KfW
(ФРН), де працює з 2009 р. До цього займав посаду Лiдера групи з менеджменту проектiв у цьому ж
банку.

8. Опис

Непогашена або будьяка 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)
7. Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав

8. Опис
1. Посада

10
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.
Протягом звiтного кварталу змiн у складi правлiння емiтента не вiдбулось. Непогашена або будьяка iнша
судимiстьi, в тому числi за корисливi та посадовi злочини, у посадової особи вiдсутня. Згоди на розкриття
паспортних даних не надано.
Заступник Голови правлiння

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)
7. Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав
8. Опис
1. Посада

11
З 20.05.2010 обiймав посаду виконавчого директора Публiiчного акцiонерного товариства "ПроКредит
Банк" до обрання до складу правлiння емiтента.
Протягом звiтного кварталу змiн у складi правлiння емiтента не вiдбулось. Непогашена або будьяка iнша
судимiстьi, в тому числi за корисливi та посадовi злочини, у посадової особи вiдсутня. Згоди на розкриття
паспортних даних не надано.
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)
7. Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав
8. Опис
1. Посада

23
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".
Протягом звiтного кварталу змiн у складi правлiння емiтента не вiдбулось. Непогашена або будьяка iнша
судимiстьi, в тому числi за корисливi та посадовi злочини, у посадової особи вiдсутня. Згоди на розкриття
паспортних даних не надано.
Член Наглядової ради Банку

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

Рейнер Петер Оттенштайн

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



4. Рік народження

1958

5. Освіта

вища

6. Стаж роботи (років)
7. Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав
8. Опис

23
З жовтня 2012 року по жовтень 2015 року обiймав посаду Головного Менеджера Проектiв в Коммерцбан
АГ (ФРН). З жовтня 2015 року перебуває на пенсiї.
Непогашена або будьяка 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
1. Найменування
2. Організаційноправова форма
3. Kод за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження
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
9. Опис
1. Найменування
2. Організаційноправова форма
3. Kод за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження
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
9. Опис
1. Найменування
2. Організаційноправова форма
3. Kод за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження
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
9. Опис
1. Найменування
2. Організаційноправова форма
3. Kод за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності

ПАТ "Нацiональний депозитарiй України"
Публічне акціонерне товариство
30370711
04071, м.Київ, вул.Нижнiй Вал, 17/8
2092
01.10.2013
(044) 5910400 (044) 4825214
Забезпечення формування та функцiонування системи депозитарного облiку цiнних
паперiв

ТОВ "Прибуток Плюс"
Товариство з обмеженою відповідальністю
25395301
м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 53/80, примiщення 2, 5й поверх
АВ № 520479
23.03.2010

Дiяльнiсть депозитарної установи

ТОВ "СВАН Консалтинг"
Товариство з обмеженою відповідальністю
33789167
04128, м.Київ, вул. Академiка Туполєва, будинок 19
7826108
18.10.2008

Оцiночна дiяльнiсть

Fitch Ratings Ltd
Товариство з обмеженою відповідальністю

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


6. Дата видачі ліцензії або іншого документа
7. Міжміський код та телефон/факс
8. Вид діяльності
9. Опис
1. Найменування
2. Організаційноправова форма
3. Kод за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження


Рейтингове агенство
Данi про номер та дату видачi лiцензiї у банку вiдсутнi
ПрАТ "Українська страхова компанiя "Княжа Вiєнна Iншуранс Груп"
Приватне акціонерне товариство
24175269
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
8. Вид діяльності
9. Опис
1. Найменування
2. Організаційноправова форма
3. Kод за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності

(044) 2077259 (044) 2077276
Страхова дiяльнiсть, страхування майна

"КМПГ Аудит"
Приватне акціонерне товариство
31032100
м.Киiв, вул.Московська, 32/2
2397

6. Дата видачі ліцензії або іншого документа

26.01.2001

7. Міжміський код та телефон/факс

4905507 4905508

8. Вид діяльності

аудиторськ послуги

9. Опис

_

1. Найменування

Аудиторська фiрма «Украудит XXI  Захiд»

2. Організаційноправова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

3. Kод за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження
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
9. Опис

30203617
79000, м.Львiв, вул. С. Томашiвського, 5/1,
№ 2010
18.05.2001
032 297 05 69 032 297 05 69
аудиторськi послуги
_

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

1

2

3

4

30.06.2010

473/1/10

Опис

09.06.2015

46/1/2015

Опис

07.06.2016

54/1/2016т

Опис

Державна комiсiя з
цiнних паперiв та
фондового ринку

UA4000074181

Тип цінного
паперу

Форма
існування та
форма випуску

5

6

Акція
привілейована Бездокументарні
бездокументарна
іменні
іменна

Номінальна Кількість
вартість
акцій
акцій (грн.)
(штук)

Загальна
номінальна
вартість
(грн.)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

7

8

9

10

476.79

149611

71333028.69

8.4

Торгiвля простими iменними акцiями емiтента на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не здiйснюється; в лiстингу на фондових бiржах акцiї емiтента
не перебувають.
Нацiональна комiсiя з
цiнних паперiв та
фондового ринку

UA4000073100

Акція проста
Бездокументарні
бездокументарна
іменні
іменна

476.79

729373

347931304.23

41.1

Дата реєстрацiї емiсiї акцiй 09 червня 2015, дата видачi свiдоцтва 26 квiтня 2016 року.
Торгiвля простими iменними акцiями емiтента на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не здiйснюється; в лiстингу на фондових бiржах акцiї емiтента
не перебувають.
Нацiональна комiсiя з
цiнних паперiв та
фондового ринку

UA4000073100

Акція проста
Бездокументарні
бездокументарна
іменні
іменна

476.79

898450

428381975.50

50.5

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 вiдпповiдностi 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.

IX. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов'язань

Дата
Непогашена частина боргу
виникнення
(тис. грн.)

Відсоток за користування коштами
(відсоток річних)

Дата
погашення

Кредити банку

X

0

X

X

Зобов'язання за цінними паперами

X

0

X

X

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 (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

6189

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

9303079

X

X

X

9309268

X

X

у тому числі:

Усього зобов'язань
Опис:

Детальне розкриття статтi "Iншi зобов'язання" знаходиться у "Звiтi про фiнансовий стан (Баланс) за 3
квартал 2016 року.

Співвідношення ринкової
№ з/п

вартості майна або послуг,
5. Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення
значних
правочинів
Вартість активів
емітента
що є предметом правочину,
Ринкова вартість майна
або
послуг,
що
є
предметом
за
даними
останньої
річної
(за звітний період)
Дата прийняття рішення
до вартості активів емітента
правочину (тис. грн)

фінансової звітності (тис.
грн)

за даними останньої річної
фінансової звітності
(у
Співвідношення
ринкової
вартостівідсотках)
майна або послуг,

1
№ з/п

2
Дата прийняття рішення

3 послуг, що є предметом
Ринкова вартість майна або
правочину (тис. грн)

Вартість активів емітента
4
за даними останньої
річної
фінансової звітності (тис.
грн)

1

2

3

4

5

1

18.07.2016

341173.62508

7785143

4.38

що є предметом
5 правочину,
до вартості активів емітента
за даними останньої річної
фінансової звітності (у
відсотках)

Зміст інформації:
На черговому засiданнi Наглядової ради Банку 18.07.2016 року було прийнято рiшення про надання згоди на укладання договору факторингу, за якими контрагенту було
передано права вимоги по кредитним договорам на суму 341 173 625.08 гривень за цiною 758 709.26 гривень (балансова вартiсть кредитiв, за якими передано право вимоги
складало 45 598.92 гривень). Вiдповiдно до статуту банку рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, сума яких бiльше 10% вiд власного капiталу банку,
вiдноситься до компетенцiї наглядової ради.

Проміжний скорочений звіт
про фінансовий стан (Баланс) (Консолідований)
на 01.10.2016 (число, місяць, рік)
Найменування статті

Примітки

Звітний період

Попередній період

1

2

3

4

7

2511029

2297370

163005

120622

АКТИВИ
Грошові кошти та їх еквіваленти
Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку України
Фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток
Кошти в інших банках
Кредити та заборгованість клієнтів

8

218533

0

9, 10

7201164

5074853

730

683

24

8536

16912

Цінні папери в портфелі банку на продаж
Цінні папери в портфелі банку до погашення
Інвестиції в асоційовані/асоційовані та дочірні компанії
Інвестиційна нерухомість
Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток
Відстрочений податковий актив
Гудвіл
Основні засоби та нематеріальні активи

11, 12, 13

254698

189860

Інші фінансові активи

14

67734

36634

Інші активи

14

65824

48209

10491253

7785143

Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи вибуття
Активи – опис додаткових статей статей та вміст їх показників
Активи – усього за додатковими статтями
Усього активів:
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Кошти банків

15

15006

0

Кошти клієнтів

16

8226536

6545060

17

726719

391586

8526

28583

49785

18914

Фінансові зобов'язання, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або
збиток
Боргові цінні папери, емітовані банком
Інші залучені кошти
Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток
Відстрочені податкові зобов'язання
Резерви за зобов’язаннями
Інші фінансові зобов’язання

18

Інші зобов'язання

18

15303

13503

Субординований борг

19

267393

242963

9309268

7240609

836708

419264

223

223

345500

125493

Усього власного капіталу

1181985

544534

Усього зобов'язань та власного капіталу

10491253

7785143

Зобов'язання групи вибуття
Зобов’язання – опис додаткових статей статей та вміст їх показників
Зобов’язання – усього за додатковими статтями
Усього зобов'язань:
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
Статутний капітал
Емісійні різниці

20

Незареєстрований статутний капітал
Інший додатковий капітал
Резервні та інші фонди банку
Резерви переоцінки
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Власний капітал – опис додаткових статей статей та вміст їх показників
Власний капітал – усього за додатковими статтями
Неконтрольована частка


Затверджено до випуску та підписано

24.10.2016

року

Голова правління

Пономаренко В.В.
(підпис, ініціали, прізвище)

Смолiнський В.В. (044) 2320853
(прізвище виконавця, номер телефону)

Головний бухгалтер

Смолiнський В.В.
(підпис, ініціали, прізвище)

Проміжний скорочений звіт
про прибутки і збитки та інший сукупний дохід
(Звіт про фінансові результати)
за 3 квартал 2016 року
Найменування статті

Примітки

Звітний період

Попередній період

1

2

3

4

Процентні доходи

21

1036666

646987

Процентні витрати

21

512345

301213

524321

345774

112076

166747

412245

179027

Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати)
Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів,
коштів в інших банках

10

Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати) після створення резерву під
знецінення кредитів та заборгованості клієнтів, коштів в інших банках
Комісійні доходи

22

140477

106179

Комісійні витрати

21

32486

26210

Результат від операцій з фінансовими інструментами, що обліковуються за справедливою
вартістю через прибуток або збиток
Результат від операцій з хеджування справедливої вартості
Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж
Результат від операцій з іноземною валютою

22111

78886

Результат від переоцінки іноземної валюти

11825

41538

2598

38274

8439

4914

259038

228036

277325

111496

57318

24300

220007

87196

220007

87196

Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості
Доходи/(витрати), які виникають під час первісного визнання фінансових активів за
процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова
Витрати/(доходи), які виникають під час первісного визнання фінансових зобов'язань за
процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова
Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення дебіторської заборгованості та інших
фінансових активів
Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення цінних паперів у портфелі банку на
продаж
Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення цінних паперів у портфелі банку до
погашення
Чисте (збільшення) зменшення резервів за зобов'язаннями
Інші операційні доходи

22

Адміністративні та інші операційні витрати
Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній
Додаткові статті (доходи) – опис статей та вміст показників
Додаткові статті (доходи) – усього за додатковими статтями
Додаткові статті (витрати) – опис статей та вміст показників
Додаткові статті (витрати) – усього за додатковими статтями
Прибуток/(збиток) до оподаткування
Витрати на податок на прибуток
Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває

25

Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після оподаткування
Прибуток/(збиток) за рік
ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД:
СТАТТІ, ЩО НЕ БУДУТЬ РЕКЛАСИФІКОВАНІ В ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК
Переоцінка основних засобів та нематеріальних активів
Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії
Додаткові статті (сукупні доходи) – опис статей та вміст показників
Додаткові статті (сукупні доходи) – усього за додатковими статтями
Додаткові статті (сукупні витрати) – опис статей та вміст показників
Додаткові статті (сукупні витрати) – усього за додатковими статтями
Податок на прибуток, пов'язаний із статтями іншого сукупного доходу, що не буде
рекласифікований у прибуток чи збиток
Інший сукупний дохід, що не буде рекласифікований у прибуток чи збиток після
оподаткування
СТАТТІ, ЩО БУДУТЬ РЕКЛАСИФІКОВАНІ В ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК
Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж
Результат переоцінки за операціями з хеджування грошових потоків

Накопичені курсові різниці від перерахунку у валюту подання звітності
Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії
Додаткові статті (сукупні доходи) – опис статей та вміст показників
Додаткові статті (сукупні доходи) – усього за додатковими статтями
Додаткові статті (сукупні витрати) – опис статей та вміст показників
Додаткові статті (сукупні витрати) – усього за додатковими статтями
Податок на прибуток, пов'язаний із статтями, іншого сукупного доходу, що буде
рекласифікований у прибуток чи збиток
Інший сукупний дохід, що буде рекласифікований в прибуток чи збиток після
оподаткування
Інший сукупний дохід після оподаткування
Усього сукупного доходу за рік

220007

87196

220007

87196

220007

87196

210.24

152.50

чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію за рік

210.24

152.50

скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію за рік

210.24

152.50

Прибуток (збиток), що належить:
власникам банку
неконтрольованій частці
Усього сукупного доходу, що належить:
власникам банку
неконтрольованій частці
Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває:
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію
Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої діяльності:
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію
Прибуток/(збиток) на акцію, що належить власникам банку:
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Голова правління

Пономаренко В.В.
(підпис, ініціали, прізвище)
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(прізвище виконавця, номер телефону)

Головний бухгалтер

Смолiнський В.В.
(підпис, ініціали, прізвище)

Проміжний скорочений звіт
про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал)
за 3 квартал 2016 року
Належить власникам материнської компанії
Найменування
статті

1
Залишок на
кінець періоду,
що передує
попередньому
періоду (до
перерахунку)

емісійні
Усього
Неконтрольована
Примітки статутний різниці та незареєстрований резервні
власного
резерви
нерозподілений додаткові
частка
інший
статутний
та інші
усього
капіталу
капітал
переоцінки
прибуток
статті
додатковий
капітал
фонди
капітал
2

3

4

298333

223

5

6

7

8

Х

9

10

11

46587

344697

78906

78906

Вплив змін
облікової
політики,
виправлення
помилок та вплив
переходу на нові
та/або
переглянуті
стандарти і
тлумачення
Скоригований
залишок на
початок
попереднього
періоду
Усього сукупного
доходу:
прибуток/(збиток)
за рік
інший сукупний
дохід
Амортизація
резерву
переоцінки
основних засобів
або реалізований
результат
Розподіл
прибутку до
резервних та
інших фондів
Незареєстрований
статутний капітал
Операції з
акціонерами
Емісія акцій:
номінальна
вартість

120931

120931

емісійний дохід
Власні акції, що
викуплені в
акціонерів:
купівля
продаж
анулювання
Об'єднання
компаній
Дивіденди
Залишок на кінець
попереднього
періоду

419264

223

125493

544534

220007

220007

Усього
сукупного
доходу:
прибуток/(збиток)
за рік

інший сукупний
дохід
Амортизація
резерву
переоцінки
основних засобів
або реалізований
результат
Розподіл
прибутку до
резервних та
інших фондів
Незареєстрований
статутний капітал
Операції з
акціонерами
Емісія акцій:
номінальна
вартість

417444

417444

емісійний дохід
Власні акції, що
викуплені в
акціонерів:
купівля
продаж
анулювання
Об'єднання
компаній
Дивіденди
Додаткові статті –
опис статей та
вміст показників
Додаткові статті –
усього за
додатковими
статтями
Залишок на кінець
звітного періоду

836708

223

345500

1181985

Примiтка 20. Статутний капiтал.
Акцiї з правом голосу:
ProCredit Holding AG&Co. KGaA (ПроКредит Холдинг АГ та Ко. КГаА) 1,510,047
Kreditanstalt f?r Wiederaufbau (Кредитанштальт фюр Вiдерауфбау (КфВ)) 95,220
Усього акцiй з правом голосу 1,605,267 (Номiнальна вартiсть 765,375 тис грн)
Привiлейованi акцiї без права голосу:
Kreditanstalt f?r Wiederaufbau (Кредитанштальт фюр Вiдерауфбау (КфВ)) 149,611
Усього акцiй без права голосу 149,611 (Номiнальна вартiсть 71,333 тис грн)
Усього капiталу1,754,878 (Номiнальна вартiсть 836,708 тис грн)
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Голова правління
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Проміжний скорочений звіт
про рух грошових коштів за прямим методом
за 3 квартал 2016 року
Найменування статті

Примітки

Звітний період

Попередній період

1

2

3

4

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Процентні доходи, що отримані
Процентні витрати, що сплачені
Комісійні доходи, що отримані
Комісійні витрати, що сплачені
Результат операцій з фінансовими інструментами, що обліковуються за справедливою
вартістю через прибуток або збиток
Результат операцій з фінансовими похідними інструментами
Результат операцій з іноземною валютою
Інші отримані операційні доходи
Виплати на утримання персоналу, сплачені
Адміністративні та інші операційні витрати, сплачені
Податок на прибуток, сплачений
Грошові кошти, отримані/(сплачені) від операційної діяльності до змін в операційних
активах і зобов'язаннях
Зміни в операційних активах та зобов'язаннях
Чисте (збільшення)/зменшення обов'язкових резервів у Національному банку України
Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних паперів
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів, що обліковуються за справедливою
вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах
Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках
Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгованості клієнтів
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів
Чисте (збільшення)/зменшення інших активів
Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків
Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів
Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних паперів, що емітовані банком
Чисте збільшення/(зменшення) резервів за зобов'язаннями
Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових зобов'язань
Чисте збільшення/(зменшення) інших зобов'язань
Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) від операційної діяльності
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж
Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі банку на продаж
Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення
Надходження від погашення цінних паперів у портфелі банку до погашення
Придбання дочірніх компаній за вирахуванням отриманих грошових коштів
Надходження від реалізації дочірньої компанії за вирахуванням сплачених грошових коштів
Придбання асоційованих компаній
Надходження від реалізації асоційованих компаній
Придбання інвестиційної нерухомості
Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості
Придбання основних засобів
Надходження від реалізації основних засобів
Придбання нематеріальних активів
Надходження від вибуття нематеріальних активів
Дивіденди, що отримані
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від інвестиційної діяльності
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Емісія простих акцій
Емісія привілейованих акцій
Інші внески акціонерів, крім емісії акцій
Викуп власних акцій

Продаж власних акцій
Отримання субординованого боргу
Погашення субординованого боргу
Отримання інших залучених коштів
Повернення інших залучених коштів
Додаткові внески в дочірню компанію
Надходження від продажу частки участі без втрати контролю
Дивіденди, що виплачені
Інші виплати акціонерам, крім дивідендів
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від фінансової діяльності
Вплив змін офіційного курсу Національного банку України на грошові кошти та їх
еквіваленти
Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду


Затверджено до випуску та підписано
24.10.2016

року

Голова правління


(підпис, ініціали, прізвище)


(прізвище виконавця, номер телефону)

Головний бухгалтер


(підпис, ініціали, прізвище)

Проміжний скорочений звіт
про рух грошових коштів за непрямим методом
за 3 квартал 2016 року
Найменування статті

Примітки

Звітний період

Попередній період

1

2

3

4

11

220007

87196

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Прибуток/(збиток) до оподаткування
Коригування:
Знос та амортизація

26620

16036

Чисте збільшення/(зменшення) резервів під знецінення активів

10

136477

178211

Амортизація дисконту/(премії)

13033

2717

Результат операцій з фінансовими інструментами, що обліковуються за справедливою
вартістю через прибуток або збиток

34776

Результат операцій з фінансовими похідними інструментами
Результат операцій з іноземною валютою

11825

41538

(Нараховані доходи)

9209

24215

Нараховані витрати

45951

21927

57318

24299

502022

307499

42383

7700

Чистий збиток/(прибуток) від інвестиційної діяльності
Чистий збиток (прибуток) від фінансової діяльності
Інший рух коштів, що не є грошовим

24

Чистий грошовий прибуток/(збиток) від операційної діяльності до змін в операційних
активах та зобов'язаннях
Зміни в операційних активах та зобов'язаннях
Чисте зменшення (збільшення) обов'язкових резервів у Національному банку України
Чисте зменшення (збільшення) торгових цінних паперів
Чисте зменшення (збільшення) інших фінансових активів, що обліковуються за справедливою
вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах
Чисте зменшення (збільшення) коштів в інших банках

218427

10573

Чисте зменшення (збільшення) кредитів та заборгованості клієнтів

2125211

1107940

Чисте зменшення (збільшення) інших фінансових активів

31100

17066

Чисте зменшення (збільшення) інших активів

17613

6669

Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків

15000

20000

1467931

1395492

34494

1279

505

590

415792

532354

Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів
Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних паперів, що емітовані банком
Чисте збільшення/(зменшення) резервів за зобов'язаннями
Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових зобов'язань
Чисте збільшення/(зменшення) інших зобов'язань
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від операційної діяльності до сплати податку
на прибуток
Податок на прибуток, що сплачений

68998

6849

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

484790

525505

98286

89229

3868

2614

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж
Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі банку на продаж
Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення
Надходження від погашення цінних паперів у портфелі банку до погашення
Придбання дочірніх компаній за вирахуванням отриманих грошових коштів
Надходження від реалізації дочірньої компанії за вирахуванням сплачених грошових коштів
Придбання асоційованих компаній
Надходження від реалізації асоційованих компаній
Придбання інвестиційної нерухомості
Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості
Придбання основних засобів
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Надходження від реалізації основних засобів
Придбання нематеріальних активів

13

2629

Надходження від вибуття нематеріальних активів

2563
93717

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

97047

4539

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Емісія простих акцій

417443

120931

Емісія привілейованих акцій
Інші внески акціонерів, крім емісії акцій
Викуп власних акцій
Продаж власних акцій

20660

Отримання субординованого боргу
Погашення субординованого боргу
Отримання інших залучених коштів

356737

241510

Повернення інших залучених коштів

33396

80735

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

740784

261046

Вплив змін офіційного курсу Національного банку України на грошові кошти та їх
еквіваленти

54712

69417

Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів

213659

860507

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду

2297370

632059

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду

2511029

1492566

Додаткові внески в дочірню компанію
Надходження від продажу частки участі без втрати контролю
Дивіденди, що виплачені
Інші виплати акціонерам, крім дивідендів
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Текст примітки

1

Iнформацiя про Банк. Публiчне акцiонерне товариство "ПроКредит Банк" (надалi – Банк) створене згiдно з рiшенням Установчих Зборiв Акцiонерiв Банку вiд 21.12.2000
р. та Установчого Договору про заснування i дiяльнiсть, укладеного 02.10.2000 р. Банк має форму публiчного акцiонерного товариства згiдно з чинним законодавством
України. Адреса головної установи Банку: 03115 м. Київ пр. Перемоги, 107а. Найменування материнської компанiї – ПроКредит Холдинг АГ та Ко. КГаА (ProCredit
Holding AG & Co. KGaA), Федеративна Республiка Нiмеччини, Франкфурт на Майнi, яка володiє 86,05% статутного капiталу Банку. Уряд Федеративної Республiки
Нiмеччини опосередковано володiє 25.67% акцiй Банку Банк за 9 мiсяцiв 2016 року мав право здiйснювати операцiї на пiдставi Лiцензiй Нацiонального банку України №
195 вiд 13.10.2011 р. та Генеральної лiцензiї на здiйснення валютних операцiй № 195 вiд 13.10.2011 р. На 30 вересня 2016 р. Банк має 25 вiддiлень в Українi (31 грудня
2015 року – 28 вiддiлень). Стратегiчною метою Банку є отримання прибутку шляхом надання повного спектру внутрiшнiх та мiжнародних банкiвських послуг в
нацiональнiй та iноземнiй валютi, проведення банкiвських операцiй, зосереджуючись на наданнi фiнансових послуг малим та середнiм пiдприємствам в Українi згiдно з
чинним законодавством. Банк має на метi заповнення прогалини мiж попитом на кредитнi ресурси для представникiв малого та середнього бiзнесу та їх пропозицiєю.
Банк  це фiнансова установа, що пропонує фiнансовi послуги, спецiально орiєнтованi на попит з боку цiльової групи: приватних малих i середнiх пiдприємств України.
Банк свiдомо уникає усiх видiв спекулятивної дiяльностi та надає великi кредити лише у виключних випадках, таким чином мiнiмiзуючи ризик, пов'язаний з подiбними
видами дiяльностi. Акцiонери Банку – провiднi i добре вiдомi мiжнароднi органiзацiї – очiкують стабiльний рiвень прибутку вiд iнвестицiй, але не є поперед всього
зацiкавленими в короткостроковiй максимiзацiї прибутку. Протягом 9 мiсяцiв 2016 року в Банку не вiдбувалось злиття, приєднання, подiл, видiлення або перетворення i
Банк не припиняв нiяких видiв дiяльностi.
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Економiчне середовище та полiтична ситуацiя, в умовах яких Банк здiйснює свою дiяльнiсть. Полiтикоекономiчна ситуацiя в Українi суттєво погiршилася з 2014 року.
Унаслiдок полiтичних i соцiальних заворушень, що почалися у листопадi 2013 року, у березнi 2014 року через низку подiй у Криму вiдбулося приєднання Республiки
Крим до складу Росiйської Федерацiї, яке не було визнане Україною та багатьма iншими державами. Ця подiя призвела до суттєвого погiршення вiдносин мiж Україною
та Росiйською Федерацiєю. Слiдом за нестабiльнiстю у Криму регiональне протистояння поширилося на схiднi регiони України, головним чином, на Донецьку та
Луганську областi. У травнi 2014 року протести у цих областях переросли у вiйськовi зiткнення та збройний конфлiкт мiж прибiчниками самопроголошених республiк у
Донецькiй та Луганськiй областях та українськими силами, якi тривали на дату цiєї фiнансової звiтностi. У результатi цього конфлiкту частина Донецької та Луганської
областей залишається пiд контролем самопроголошених республiк, i українська влада наразi не має можливостi повнiстю забезпечити виконання законiв України на цiй
територiї. Полiтичнi та соцiальнi заворушення разом з вiйськовим конфлiктом у Донецькiй i Луганськiй областях поглибили iснуючу в країнi економiчну кризу та
спричинили падiння валового внутрiшнього продукту й обсягiв зовнiшньої торгiвлi, погiршення стану державних фiнансiв, скорочення валютних резервiв
Нацiонального банку України, значну девальвацiю нацiональної валюти та подальше зниження кредитних рейтингiв суверенного боргу України. Внаслiдок девальвацiї
нацiональної валюти, Нацiональний банк України ввiв ряд адмiнiстративних обмежень на операцiї з обмiну валют, якi, зокрема, включали обмеження на придбання
iноземної валюти фiзичними та юридичними особами, вимогу про обов’язковий продаж 65% валютної виручки, обмеження щодо виведення валюти за кордон за певними
операцiями та обмеження зняття готiвки з рахункiв у банках. Цi подiї мали негативний вплив на українськi компанiї та банки, значно обмеживши їх можливостi щодо
отримання фiнансування на внутрiшньому та мiжнародних ринках. Кiнцевий результат i наслiдки полiтичної та економiчної кризи важко спрогнозувати, однак вони
можуть мати подальший серйозний негативний вплив на економiку України. Хоча управлiнський персонал вважає, що вiн вживає належних заходiв на пiдтримку сталої
дiяльностi Банку, необхiдних за iснуючих обставин, подальша нестабiльнiсть умов здiйснення дiяльностi може мати негативний вплив на результати дiяльностi та
фiнансовий стан Банку, характер та наслiдки якого на поточний момент визначити неможливо. Ця фiнансова звiтнiсть вiдображає поточну оцiнку управлiнського
персоналу щодо впливу умов здiйснення дiяльностi в Українi на операцiї та фiнансовий стан Банку. Майбутнi умови здiйснення дiяльностi можуть вiдрiзнятися вiд
оцiнки управлiнського персоналу. Протягом 2015 року та 9 мiсяцiв 2016 року Банк не здiйснював дiяльнiсть в тих регiонах, де має мiсце збройний конфлiкт. Операцiї в
цих регiонах були припиненi у 2014 роцi. Пiд всi активи Банку, якi розташованi в регiонах, якi не контролюються українською владою, сформовано резерв у розмiрi
100%.
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Основи подання промiжної фiнансової звiтностi. Банк складає промiжну фiнансову вiдповiдно до Мiжнародного стандарту бухгалтерського облiку 34 "Промiжна
фiнансова звiтнiсть", iнших Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ), якi опублiкованi Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (РМСБО)
та Iнструкцiї про порядок складання та оприлюднення фiнансової звiтностi банкiв України, затвердженою Постановою Нацiонального банку України вiд 24.10.2011
року № 373. Банк не розкриває у примiтках до промiжної фiнансової звiтностi наступну iнформацiю в зв'язку тим, що змiни за такими статтями з дати останньої
фiнансової рiчної звiтностi були несуттєвими:  умовнi активи та зобов'язання;  розгляд справ в судi. Протягом 9 мiсяцiв 2016 року в Банку не вiдбувалось змiн в
полiтицi управлiння фiнансовими ризиками Банку та класифiкацiї фiнансових активiв за рiвнями iєрархiї справедливої вартостi фiнансових активiв. Протягом звiтного
перiоду не вiдбувалося змiн в характерi i рiвнi ризикiв Банку, а також суттєвих списань або вiдновлень активiв. Протягом звiтного перiоду в Банку не вiдбувалося
об'єднання компанiй.
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Використання припущень та оцiнок. На складання промiжної фiнансової звiтностi та на фiнансовi результати Банку впливають облiкова полiтика, припущення, оцiнки та
судження управлiнського персоналу, якi необхiдно формувати i застосувати в ходi складання фiнансової звiтностi. Всi оцiнки та припущення, якi вимагаються згiдно з
МСФЗ, являють собою найбiльш оптимальнi оцiнки, здiйсненi згiдно iз застосовними стандартами. Оцiнки та судження визначаються постiйно, ґрунтуються на
минулому досвiдi та iнших чинниках, включаючи очiкування стосовно майбутнiх подiй, i вважаються доцiльними в умовах, що склалися. Облiкова полiтика i судження
управлiнського персоналу стосовно деяких статей є особливо важливими для результатiв та фiнансового стану Банку у зв’язку з їх матерiальнiстю, а саме  резерв на
покриття збиткiв вiд зменшення корисностi кредитiв. Банк регулярно здiйснює аналiз кредитiв i дебiторської заборгованостi на предмет зменшення корисностi. Банк
застосовує свої судження при оцiнцi збиткiв вiд зменшення корисностi в ситуацiях, коли позичальник зазнає фiнансових труднощiв i за вiдсутностi достатнього обсягу
iсторичних даних щодо аналогiчних позичальникiв. Банк оцiнює змiни майбутнiх грошових потокiв, пов’язаних з активом, на основi публiчних даних, що вказують на
несприятливi змiни платiжної дисциплiни позичальникiв або змiни нацiональних економiчних умов, що можуть призвести до невиконання зобов’язань за активами.
Управлiнський персонал використовує оцiнки, що ґрунтуються на iсторичних даних про збитки стосовно активiв з аналогiчними характеристиками кредитного ризику й
об’єктивними ознаками зменшення корисностi за групами кредитiв i дебiторською заборгованiстю. Виходячи з наявного досвiду та власних суджень, Банк коригує
вiдкритi данi стосовно групи кредитiв чи дебiторської заборгованостi для вiдображення поточних обставин. Бiльш детальна iнформацiя про полiтику Банку стосовно
створення резервiв по збитках вiд кредитування наведена у Примiтцi 10.
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Змiни в облiковiй полiтицi. Протягом звiтного перiоду не вiдбувалось суттєвих змiн в Облiковiй полiтицi Банку.
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Звiтнiсть за сегментами. Протягом звiтного перiоду дiяльнiсть Банку здiйснювалася в одному секторi банкiвської дiяльностi – повний спектр послуг малому i середньому
бiзнесу, включаючи обслуговування рахункiв, строковi депозити i ощаднi рахунки, строковi кредити, кредитнi лiнiї, овердрафти та iншi форми фiнансування. З точки
зору економiчного ризику, всi юридичнi особи, якi є клiєнтами Банку з кредитування, знаходяться в Українi, тому у фiнансовiй звiтностi Банку не подається аналiз
дiяльностi за сегментами. Банк не має клiєнтiв, доходи вiд операцiй з якими перевищують 10% вiд загальної суми доходiв Банку.
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Грошовi кошти та їх еквiваленти. В тисячах гривень 30 вересня 2016 31 грудня 2015 Грошовi кошти в касi 257,428 193,227 Залишки на рахунку в НБУ (за виключенням
обов’язкових резервiв) 275,083 52,934 Кореспондентськi рахунки та депозити “овернайт” в iнших банках:   Україна 5 1,890  iншi країни 1,828,001 1,250,215 Депозитнi
сертифiкати Нацiонального банку України 150,512 799,104 Усього 2,511,029 2,297,370
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Кошти в iнших банках. В тисячах гривень 30 вересня 2016 31 грудня 2015 Короткостроковi депозити в iнших банках 218,533  Усього 218,533 
Кредити та аванси клiєнтам. Кредити та аванси клiєнтам станом на 30 вересня 2016 року. В тисячах гривень Загальна сума Резерв пiд зменшення корисностi Чиста сума
Частка у загальному портфелi Кiлькiсть непогашених кредитiв Частка у загальнiй кiлькостi Бiзнескредити 4,219,182 (385,823) 3,833,359 53,2% 3,117 69,2% Кредити на
суму до 50 тис. євро 445,056 (99,447) 345,609 4,8% 1,942 43,1% Кредити на суму вiд 50 до 250 тис. євро 1,773,137 (172,712) 1,600,425 22,2% 1,003 22,3% Кредити на
суму понад 250 тис. євро 2,000,989 (113,664) 1,887,325 26,2% 172 3,8% Сiльськогосподарськi кредити 3,439,808 (118,968) 3,320,840 46,1% 1,115 24,8% Кредити на суму
до 50 тис. євро 109,926 (7,995) 101,931 1,4% 253 5,6% Кредити на суму вiд 50 до 250 тис. євро 1,798,379 (65,020) 1,733,359 24,1% 724 16,1% Кредити на суму понад 250
тис. євро 1,531,503 (45,953) 1,485,550 20,6% 138 3,1% Кредити на полiпшення житлових умов 6 (6)  0,0% 2 0,0% Кредити на суму до 50 тис. євро 6 (6)  0,0% 2 0,0%
Фiнансовий лiзинг 22,827 (744) 22,083 0,3% 3 0,1% Кредити на суму вiд 50 до 250 тис. євро 373 (71) 302 0,0% 1 0,0% Кредити на суму понад 250 тис. євро 22,454 (673)
21,781 0,3% 2 0,1% Споживчi кредити 26,902 (8,425) 18,477 0,3% 182 4,0% Кредити на суму до 50 тис. євро 17,641 (5,539) 12,102 0,2% 177 3,9% Кредити на суму вiд 50
до 250 тис. євро 9,261 (2,886) 6,375 0,1% 5 0,1% Iншi кредити 8,216 (1,811) 6,405 0,1% 83 1,9% Кредити на суму до 50 тис. євро 7,359 (1,648) 5,711 0,1% 82 1,9% Кредити
на суму вiд 50 до 250 тис. євро 857 (163) 694 0,0% 1 0,0% Усього 7,716,941 (515,777) 7,201,164 100,00% 4,502 100,00% Кредити та аванси клiєнтам станом на 31 грудня
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2015 року. В тисячах гривень Загальна сума Резерв пiд зменшення корисностi Чиста сума Частка у загальному портфелi Кiлькiсть непогашених кредитiв Частка у
загальнiй кiлькостi Бiзнескредити 3,553,704 (364,674) 3,189,030 62.8% 4,896 78.6% Кредити на суму до 50 тис. євро 727,297 (141,419) 585,878 11.5% 3,798 61.0%
Кредити на суму вiд 50 до 250 тис. євро 1,577,480 (138,384) 1,439,096 28.4% 979 15.7% Кредити на суму понад 250 тис. євро 1,248,927 (84,871) 1,164,056 22.9% 119
1.9% Сiльськогосподарськi кредити 1,924,049 (78,398) 1,845,651 36.4% 972 15.7% Кредити на суму до 50 тис. євро 150,572 (10,454) 140,118 2.8% 366 5.9% Кредити на
суму вiд 50 до 250 тис. євро 1,036,469 (47,043) 989,426 19.5% 526 8.5% Кредити на суму понад 250 тис. євро 737,008 (20,901) 716,107 14.1% 80 1.3% Кредити на
полiпшення житлових умов 84 (81) 3 0.0% 5 0.1% Кредити на суму до 50 тис. євро 84 (81) 3 0.0% 5 0.1% Фiнансовий лiзинг 9,207 (330) 8,877 0.2% 2 0.0% Кредити на
суму вiд 50 до 250 тис. євро 460 (83) 377 0.0% 1 0.0% Кредити на суму понад 250 тис. євро 8,747 (247) 8,500 0.2% 1 0.0% Споживчi кредити* 28,868 (5,648) 23,220 0.5%
217 3.5% Кредити на суму до 50 тис. євро 18,510 (5,261) 13,249 0.3% 211 3.4% Кредити на суму вiд 50 до 250 тис. євро 10,358 (387) 9,971 0.2% 6 0.1% Iншi кредити
9,828 (1,756) 8,072 0.1% 130 2.1% Кредити на суму до 50 тис. євро 8,912 (1,720) 7,192 0.1% 129 2.1% Кредити на суму вiд 50 до 250 тис. євро 916 (36) 880 0.0% 1 0.0%
Усього 5,525,740 (450,887) 5,074,853 100.0% 6,222 100.0% Концентрацiя портфелю кредитiв клiєнтам за галузями економiки. В тисячах гривень 30 вересня 2016 31
грудня 2015 Сума % Сума % Сiльське господарство та харчова промисловiсть 3,439,808 45 1,924,049 35 Торгiвля 1,976,124 26 1,624,970 29 Виробництво 1,384,000 18
1,028,276 19 Сфера послуг 467,526 6 495,066 9 Транспорт та зв’язок 414,359 5 414,599 8 Фiзичнi особи 35,124  38,780  Усього кредитiв та авансiв клiєнтам (до
зменшення корисностi) 7,716,941 100 5,525,740 100 Фiнансовий лiзинг Дебiторська заборгованiсть за фiнансовим лiзингом клiєнтам станом на 30 вересня 2016 року В
тисячах гривень До 1 року Вiд 1 до 5 рокiв Дебiторська заборгованiсть за фiнансовим лiзингом 5,771 24,637 Незаробленi фiнансовi доходи майбутнiх перiодiв за
фiнансовим лiзингом (2,466) (5,115) Чистi iнвестицiї в фiнансовий лiзинг 3,305 19,522 Дебiторська заборгованiсть за фiнансовим лiзингом клiєнтам станом на 31 грудня
2015 року В тисячах гривень До 1 року Вiд 1 до 5 рокiв Дебiторська заборгованiсть за фiнансовим лiзингом 3,335 9,816 Незаробленi фiнансовi доходи майбутнiх
перiодiв за фiнансовим лiзингом (1,468) (2,476) Чистi iнвестицiї в фiнансовий лiзинг 1,867 7,340

Резерв пiд зменшення корисностi кредитiв та авансiв клiєнтам. Резерв пiд зменшення корисностi кредитiв та авансiв клiєнтам станом на 30 вересня 2016 року В тисячах
гривень Бiзнескредити Сiльськогосподарськi кредити Кредити на полiпшення житлових умов Фiнансовий лiзинг Споживчi кредити Iншi кредити Усього На 1 сiчня
2016 року 364,674 78,398 81 330 5,648 1,756 450,887 Резерви пiд зменшення корисностi протягом року 89,639 42,709 (1) 414 3,533 183 136,477 Курсовi рiзницi 1,719 59
  59 12 1,849 Суми, списанi протягом року як безнадiйнi (60,846) (1,413) (74)  (651) (27) (63,011) Проценти, нарахованi на кредити, кориснiсть яких зменшилась (9,363)
(785)   (164) (113) (10,425) На 30 вересня 2016 року 385,823 118,968 6 744 8,425 1,811 515,777 Резерв пiд зменшення корисностi кредитiв та авансiв клiєнтам станом на
31 грудня 2015 року В тисячах гривень Бiзнескредити Сiльськогосподарськi кредити Кредити на полiпшення житлових умов Фiнансовий лiзинг Споживчi кредити
Iншi кредити Усього На 1 сiчня 2015 року 215,962 27,577 414 442 3,598 985 248,978 Резерви пiд зменшення корисностi протягом року 205,185 50,828 83 197 1,898 393
258,584 Курсовi рiзницi 54,830 3,597   1,482 396 60,305 Суми, списанi протягом року як безнадiйнi (98,161) (2,868) (416)  (1,225) (1) (102,671) Проценти, нарахованi на
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кредити, кориснiсть яких зменшилась (13,142) (736)  (309) (105) (17) (14,309) На 31 грудня 2015 року 364,674 78,398 81 330 5,648 1,756 450,887 Чисте нарахування
резерву за мiнусом повернення ранiше списаних кредитiв клiєнтам станом на 30 вересня 2016 року В тисячах гривень Бiзнескредити Сiльськогосподарськi кредити
Кредити на полiпшення житлових умов Фiнансовий лiзинг Споживчi кредити Iншi кредити Усього Резерви пiд зменшення корисностi протягом року (89,639) (42,709) 1
(414) (3,533) (183) (136,477) Повернення кредитiв та авансiв клiєнтам, ранiше списаних як безнадiйнi 25,278 1,135 84  106 20 26,623 "Пряме" списання безнадiйних
кредитiв (2,222)      (2,222) Усього (66,583) (41,574) 85 (414) (3,427) (163) (112,076) Чисте нарахування резерву за мiнусом повернення ранiше списаних кредитiв
клiєнтам станом на 31 грудня 2015 року В тисячах гривень Бiзнескредити Сiльськогосподарськi кредити Кредити на полiпшення житлових умов Фiнансовий лiзинг
Споживчi кредити Iншi кредити Усього Резерви пiд зменшення корисностi протягом року (205,185) (50,828) (83) (197) (1,898) (393) (258,584) Повернення кредитiв та
авансiв клiєнтам, ранiше списаних як безнадiйнi 21,217 6,181 300  301 371 28,370 "Пряме" списання безнадiйних кредитiв (14,424) (208) (23)  (2,489) (95) (17,239)
Усього (198,392) (44,855) 194 (197) (4,086) (117) (247,453)
Примiщення та обладнання. В тисячах гривень Примiтка Земля та примiщення Полiпшення орендованого майна Незавершене будiвництво Меблi та iнвентар Комп'
ютерне та iнше обладнання Всього Вартiсть на 1 сiчня 2015 року 67,283 17,482 5,691 49,176 42,890 182,522 Накопичена амортизацiя (18,644) (10,390)  (35,393)
(39,067) (103,494) Балансова вартiсть на 1 сiчня 2015 року 48,639 7,092 5,691 13,783 3,823 79,028 Надходження 4,486 26,232 42,411 18,327 25,073 116,529 Перемiщення
(вартiсть) 32,244  (32,244) (8,046) 8,046  Вибуття (вартiсть) (10,480) (9,841)  (5,474) (11,991) (37,786) Вибуття (накопичена амортизацiя) 4,663 9,588  4,656 11,126
30,033 Переведення до iнвестицiйної нерухомостi (вартiсть) 12 (8,872)     (8,872) Переведення до iнвестицiйної нерухомостi (накопичена амортизацiя) 12 850     850
Амортизацiйнi нарахування 23 (3,755) (7,955)  (2,150) (5,650) (19,510) Балансова вартiсть на 31 грудня 2015 року 67,775 25,116 15,858 21,096 30,427 160,272 Вартiсть
на 31 грудня 2015 року 84,661 33,873 15,858 53,983 64,018 252,393 Накопичена амортизацiя (16,886) (8,757)  (32,887) (33,591) (92,121) Балансова вартiсть на 1 сiчня
2016 року 67,775 25,116 15,858 21,096 30,427 160,272 Надходження 10,605 1,169 74,743 1,637 10,132 98,286 Перемiщення (вартiсть) 16,140  (16,140) (419) 315 (104)
Перемiщення (накопичена амортизацiя)    142 (116) 26 Вибуття (вартiсть) (1,593) (1,797)  (2,388) (4,811) (10,589) Вибуття (накопичена амортизацiя) 630 1,380  1,629
4,525 8,164 Амортизацiйнi нарахування 23 (3,815) (8,112) (3,095) (7,572) (22,594) Балансова вартiсть на 30 вересня 2016 року 89,742 17,756 74,461 18,602 32,900 233,461
11 Вартiсть на 31 грудня 2015 року 109,813 33,245 74,461 52,813 69,654 339,986 Накопичена амортизацiя (20,071) (15,489)  (34,211) (36,754) (106,525) Балансова вартiсть
на 30 вересня 2016 року 89,742 17,756 74,461 18,602 32,900 233,461 Надходження 4,486 26,232 42,411 18,327 25,073 116,529 Перемiщення (вартiсть) 32,244  (32,244)
(8,046) 8,046  Вибуття (вартiсть) (10,480) (9,841)  (5,474) (11,991) (37,786) Вибуття (накопичена амортизацiя) 4,663 9,588  4,656 11,126 30,033 Переведення до
iнвестицiйної нерухомостi (вартiсть) 12 (8,872)     (8,872) Переведення до iнвестицiйної нерухомостi (накопичена амортизацiя) 12 850     850 Амортизацiйнi
нарахування 23 (3,755) (7,955)  (2,150) (5,650) (19,510) Балансова вартiсть на 31 грудня 2015 року 67,775 25,116 15,858 21,096 30,427 160,272 Вартiсть на 31 грудня
2015 року 84,661 33,873 15,858 53,983 64,018 252,393 Накопичена амортизацiя (16,886) (8,757)  (32,887) (33,591) (92,121) Балансова вартiсть на 1 сiчня 2016 року
67,775 25,116 15,858 21,096 30,427 160,272 Надходження 10,605 1,169 74,743 1,637 10,132 98,286 Перемiщення (вартiсть) 16,140  (16,140) (419) 315 (104) Перемiщення
(накопичена амортизацiя)    142 (116) 26 Вибуття (вартiсть) (1,593) (1,797)  (2,388) (4,811) (10,589) Вибуття (накопичена амортизацiя) 630 1,380  1,629 4,525 8,164
Амортизацiйнi нарахування 23 (3,815) (8,112) (3,095) (7,572) (22,594) Балансова вартiсть на 30 вересня 2016 року 89,742 17,756 74,461 18,602 32,900 233,461 Вартiсть
на 31 грудня 2015 року 109,813 33,245 74,461 52,813 69,654 339,986 Накопичена амортизацiя (20,071) (15,489)  (34,211) (36,754) (106,525) Балансова вартiсть на 30
вересня 2016 року 89,742 17,756 74,461 18,602 32,900 233,461
Iнвестицiйна нерухомiсть. В тисячах гривень Примiтка Сума Вартiсть на 1 сiчня 2015 року 16,386 Накопичена амортизацiя (3,753) Балансова вартiсть на 1 сiчня 2015
року 12,633 Надходження 3 Переведення з основних засобiв (вартiсть) 11 8,872 Переведення з основних засобiв (накопичена амортизацiя) 11 (850) Амортизацiйнi
12 нарахування 23 (819) Балансова вартiсть на 31 грудня 2015 року 19,839 Вартiсть на 31 грудня 2015 року 25,261 Накопичена амортизацiя (5,422) Балансова вартiсть на 1
сiчня 2016 року 19,839 Вибуття (вартiсть) (11,176) Вибуття (накопичена амортизацiя) 4,144 Амортизацiйнi нарахування 23 (623) Балансова вартiсть на 30 вересня 2016
року (7,655) Вартiсть на 30 вересня 2016 року 14,085 Накопичена амортизацiя (1,901) Балансова вартiсть на 30 вересня 2016 року 12,184
Нематерiальнi активи. Нематерiальнi активи включають в себе лiцензiї на право використання програмного забезпечення. В тисячах гривень Примiтка Сума Вартiсть на 1
сiчня 2015 року 24,265 Накопичена амортизацiя (15,108) Балансова вартiсть на 1 сiчня 2015 року 9,157 Надходження 4,290 Амортизацiйнi нарахування 23 (3,698)
Балансова вартiсть на 31 грудня 2015 року 9,749 Вартiсть на 31 грудня 2015 року 28,555 Накопичена амортизацiя (18,806) Балансова вартiсть на 1 сiчня 2016 року 9,749
13
Надходження 2,629 Перемiщення (вартiсть) 104 Перемiщення (накопичена амортизацiя) (26) Вибуття (вартiсть) (1,236) Вибуття (накопичена амортизацiя) 1,236
Амортизацiйнi нарахування 23 (3,403) Балансова вартiсть на 30 вересня 2016 року 9,053 Вартiсть на 31 грудня 2015 року 30,052 Накопичена амортизацiя (20,999)
Балансова вартiсть на 30 вересня 2016 року 9,053
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Iншi фiнансовi та нефiнансовi активи. В тисячах гривень 30 вересня 2016 31 грудня 2015 Iншi фiнансовi активи Гарантiйнi депозити 32,230 36,634 Дебiторська
заборгованiсть за операцiями з клiєнтами 35,504  Усього 67,734 36,634 Iншi нефiнансовi активи Передоплати за матерiальнi i нематерiальнi активи 1,064 3,352 Витрати
майбутнiх перiодiв 10,392 6,675 Майно, отримане у власнiсть 38,632 29,445 Активи, утримуванi для продажу 10,107 2,286 Iншi нефiнансовi активи 5,629 6,451 Усього
65,824 48,209 Усього фiнансових та нефiнансових активiв 133,558 84,843
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Кошти банкiв. В тисячах гривень 30 вересня 2016 31 грудня 2015 Кредити овернайт, що отриманi вiд iнших банкiв 15,006  Усього 15,006 
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Кошти клiєнтiв. В тисячах гривень 30 вересня 2016 31 грудня 2015 Поточнi рахунки 3,165,434 2,007,433  фiзичнi особи 1,071,950 487,638  юридичнi особи 2,093,484
1,519,795 Ощаднi рахунки 1,046,876 951,938  фiзичнi особи 413,710 577,709  юридичнi особи 633,166 374,229 Строковi депозити 3,782,153 3,322,106  фiзичнi особи
2,743,481 2,263,242  юридичнi особи 1,038,672 1,058,864 Iншi зобов’язання перед клiєнтами 232,073 263,583 Усього 8,226,536 6,545,060

Iншi позиковi кошти. Контрагент / В тисячах гривень Валюта Дата договору Дата погашення 30 вересня 2016 31 грудня 2015 Європейський фонд ПiвденноСхiдної
Європи UAH 15.07.2015 15.08.2017 247,712 247,597 Європейський фонд ПiвденноСхiдної Європи UAH 30.06.2016 15.06.2018 333,510  ПроКредит Холдинг АГ та Ко.
17 КГаА USD 21.11.2014 21.11.2017 105,656 96,625 НiмецькоУкраїнський фонд UAH 05.11.2012 02.10.2017 23,208 31,187 НiмецькоУкраїнський фонд UAH 24.07.2015
24.07.2020 16,503 16,150 ПроКредит Холдинг АГ та Ко. КГаА (нарахованi процентнi витрати на невикористану кредитну лiнiю) USD 12.04.2010 30.09.2016 130 27
Усього 726,719 391,586
Iншi фiнансовi та нефiнансовi зобов'язання. В тисячах гривень 30 вересня 2016 31 грудня 2015 Iншi фiнансовi зобов'язання Кредиторська заборгованiсть за податками та
iншими обов'язковими платежами, крiм податку на прибуток 16,394 14,203 Iнша кредиторська заборгованiсть та iншi нарахованi зобов’язання 33,391 4,711 Усього 49,785
18 18,914 Iншi нефiнансовi зобов'язання Резерв пiд юридичнi послуги 4,725 4,777 Резерв пiд невикористанi вiдпустки 5,026 4,412 Резерв пiд iншi активи 1,203  Резерв пiд
кредитний ризик, пов'язаний iз умовними та договiрними зобов’язаннями 1,189 237 Доходи майбутнiх перiодiв 2,131 3,471 Iншi нефiнансовi зобов'язання 1,029 606
Усього 15,303 13,503 Усього фiнансових та нефiнансових зобов'язань 65,088 32,417
19

Субординований борг. Контрагент / В тисячах гривень Валюта Дата договору Дата погашення 30 вересня 2016 31 грудня 2015 ПроКредит Холдинг АГ та Ко. КГаА USD
18.11.2014 21.11.2024 106,693 96,843 ПроКредит Холдинг АГ та Ко. КГаА USD 17.12.2008 21.11.2024 86,086 78,350 ПроКредит Холдинг АГ та Ко. КГаА USD

28.09.2006 21.11.2024 74,614 67,770 Усього 267,393 242,963
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Статутний капiтал. Статутний капiтал Банку станом на 30 вересня 2016 р. Акцiонер Кiлькiсть власних акцiй % статутного капiталу Номiнальна вартiсть (В тисячах
гривень) Акцiї з правом голосу: ProCredit Holding AG&Co. KGaA (ПроКредит Холдинг АГ та Ко. КГаА) 1,510,047 94,1 719,975 Kreditanstalt f?r Wiederaufbau
(Кредитанштальт фюр Вiдерауфбау (КфВ)) 95,220 5,9 45,400 Усього акцiй з правом голосу 1,605,267 100 765,375 Привiлейованi акцiї без права голосу: Kreditanstalt f?r
Wiederaufbau (Кредитанштальт фюр Вiдерауфбау (КфВ)) 149,611 100 71,333 Усього акцiй без права голосу 149,611 100 71,333 Усього капiталу 1,754,878 836,708
Статутний капiтал Банку станом на 31 грудня 2015 р. Акцiонер Кiлькiсть власних акцiй % статутного капiталу Номiнальна вартiсть (В тисячах гривень) Акцiї з правом
голосу: ProCredit Holding AG&Co. KGaA (ПроКредит Холдинг АГ та Ко. КГаА) 634,517 87 302,531 Kreditanstalt f?r Wiederaufbau (Кредитанштальт фюр Вiдерауфбау
(КфВ)) 95,220 13 45,400 Усього акцiй з правом голосу 729,737 100 347,931 Привiлейованi акцiї без права голосу: Kreditanstalt f?r Wiederaufbau (Кредитанштальт фюр
Вiдерауфбау (КфВ)) 149,611 100 71,333 Усього акцiй без права голосу 149,611 100 71,333 Усього капiталу 879,348 419,264

Процентнi доходи та витрати. В тисячах гривень III квартал 2016 Наростаючим пiдсумком з початку 2016 року III квартал 2015 Наростаючим пiдсумком з початку 2015
року Процентнi доходи Кредити та аванси клiєнтам 361,674 982,763 244,483 619,598 Грошовi кошти та їх еквiваленти  депозитнi сертифiкати Нацiонального банку
України 15,519 48,191 11,811 18,891 Кошти в iнших банках 1,815 4,082 893 1,883 Фiнансовi активи, що облiковуються за справедливою вартiстю через прибуток або
збиток   838 2,944 Iншi 215 1,630 453 3,671 Усього процентних доходiв 379,223 1,036,666 258,478 646,987 Процентi витрати Кошти клiєнтiв (148,080) (429,521)
21 (100,416) (260,456) Iншi позиковi кошти (31,441) (63,112) (14,238) (22,633) Субординований борг (5,234) (15,728) (4,473) (13,358) Борговi цiннi папери, емiтованi Банком 
  (1,001) Заборгованiсть перед iншими банками (713) (3,984) (501) (3,765) Усього процентних витрат (185,468) (512,345) (119,628) (301,213) Чистi процентнi доходи
193,755 524,321 138,850 345,774
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Комiсiйнi доходи та витрати. В тисячах гривень III квартал 2016 Наростаючим пiдсумком з початку 2016 року III квартал 2015 Наростаючим пiдсумком з початку 2015
року Комiсiйнi доходи Розрахунковокасовi операцiї 22,565 61,491 15,056 40,666 Операцiї з використанням платiжних карток 14,450 39,540 14,974 42,648 Операцiї з
обмiну валют 13,984 35,024 8,983 21,148 Iншi (2,313) 4,422 870 1,717 Усього комiсiйних доходiв 48,686 140,477 39,883 106,179 Комiсiйнi витрати Розрахунковокасовi
операцiї (5,824) (16,377) (4,094) (10,910) Операцiї з використанням платiжних карток (5,835) (16,099) (5,505) (15,300) Iншi  (10)   Усього комiсiйних витрат (11,659)
(32,486) (9,599) (26,210) Чистi комiсiйнi доходи 37,027 107,991 30,284 79,969
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Iншi операцiйнi доходи. В тисячах гривень III квартал 2016 Наростаючим пiдсумком з початку 2016 року III квартал 2015 Наростаючим пiдсумком з початку 2015 року
Дохiд вiд продажу майна, що отримане у власнiсть 550 4,891 1,335 1,449 Дохiд вiд вибуття примiщень та обладнання 186 1,259 1,277 1,277 Доходи вiд зменешення
резервiв за iншими нефiнансовими зобов'язаннями 527 527   Дохiд вiд уступки права вимоги за кредитами 13 156 54 56 Орендний дохiд вiд iнвестицiйної нерухомостi
195 940 660 1,754 Дохiд вiд вiдшкодування судових та iнших витрат 112 251 77 270 Iншi 171 415 61 108 Усього 1,754 8,439 3,464 4,914

Iншi операцiйнi та адмiнiстративнi витрати. В тисячах гривень III квартал 2016 Наростаючим пiдсумком з початку 2016 III квартал 2015 Наростаючим пiдсумком з
початку 2015 Витрати на знецiнення майна, що отримане у власнiсть (269) (269)  (1,527) Збиток вiд вибуття примiщень та обладнання   196  Витрати вiд збiльшення
резерву пiд кредитний ризик, пов'язаний iз умовними та договiрними зобов’язаннями (155) (883) (65) (80) Збиток вiд уступки права вимоги за кредитами   (20) (3,175)
Витрати на персонал (29,115) (79,911) (25,349) (75,853) Витрати на операцiйну оренду примiщень (7,745) (23,368) (8,941) (29,947) Витрати на ремонт та утримання
примiщень, обладнання та нематерiальних активiв (11,763) (33,081) (10,029) (30,503) Витрати на вiдрядження, навчання персоналу (6,622) (19,340) (5,939) (15,506)
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Податки та iншi обов'язковi платежi, крiм податку на прибуток (12,044) (34,771) (7,034) (21,786) Управлiнськi послуги (3,934) (9,632) (2,715) (8,962) Професiйнi послуги
(юридичнi, аудиторськi, консультацiйнi тощо) (2,257) (13,120) (4,642) (8,025) Реклама, маркетинг та представницькi витрати (1,338) (4,641) (1,362) (6,793) Офiснi витрати
(558) (1,388) (485) (1,404) Поштовi та телекомунiкацiйнi послуги (1,622) (4,832) (1,672) (4,773) Послуги охорони (3,547) (6,358) (1,150) (3,293) Амортизацiя примiщень,
полiпшення орендованого майна, обладнання та iнвестицiйної нерухомостi (7,643) (23,217) (5,970) (13,395) Амортизацiя лiцензiй на програмне забезпечення (1,135)
(3,403) (1,029) (2,642) Iншi (428) (824) 17 (372) Усього (90,175) (259,038) (76,189) (228,036)
Податок на прибуток. Компоненти витрат з податку на прибуток. В тисячах гривень III квартал 2016 Наростаючим пiдсумком з початку 2016 III квартал 2015
Наростаючим пiдсумком з початку 2015 Поточний податок на прибуток 10,987 48,942 14,918 19,186 Вiдстрочений податок на прибуток 3,480 8,376 (5,460) 5,114 Усього
14,467 57,318 9,458 24,300 Доходи Банку оподатковуються за ставкою 18% (9 мiсяцiв 2015 р. – 18%). Узгодження мiж очiкуваними та фактичними податковими
витратами. В тисячах гривень III квартал 2016 Наростаючим пiдсумком з початку 2016 III квартал 2015 Наростаючим пiдсумком з початку 2015 Прибуток до
оподаткування 110,292 277,325 50,488 111,496 Теоретична сума податкових витрат за чинною ставкою податку 18% 19,853 49,919 9,088 20,069 Податковий ефект
статей, якi не вираховуються для цiлей оподаткування або не включаються до оподатковуваної суми: Витрати, що не включаються до складу податкових витрат (175)
11,494 2,370 4,869 Вплив змiн у невизнаних вiдстрочених податкових активах (5,211) (4,095) (2,000) (638) Усього 14,467 57,318 9,458 24,300 Податковий ефект змiни
тимчасових рiзниць за 9 мiсяцiв 2016 року. В тисячах гривень 31 грудня 2015 Звiт про прибутки та збитки 30 вересня 2016 Податковий ефект неоподатковуваних/
25 (оподатковуваних) тимчасових рiзниць: Кредити та аванси клiєнтам 24,364 (11,011) 13,353 Примiщення та обладнання 1,774 643 2,417 Iншi нарахованi доходи та iншi
активи 2,272 (2,206) 66 Iншi нарахованi витрати та iншi резерви 1,898 81 1,979 Майно, отримане у власнiсть 373 22 395 Загальна сума вiдстроченого податкового активу
30,681 (12,471) 18,210 Невизнаний вiдстрочений податковий актив (13,769) 4,095 (9,674) Чистий вiдстрочений податковий актив 16,912 (8,376) 8,536 Податковий ефект
змiни тимчасових рiзниць у 2015 роцi. В тисячах гривень 31 грудня 2014 Звiт про прибутки та збитки 30 вересня 2015 року Податковий ефект тимчасових рiзниць, що
вiдносяться на валовi витрати / (оподатковуються): Кредити та аванси клiєнтам 13,180 (5,527) 7,653 Примiщення та обладнання 1,090 615 1,705 Iншi нарахованi доходи
та iншi активи 1,900 (70) 1,830 Незамортизована премiя та комiсiя за випуск облiгацiй (53)  (53) Iншi нарахованi витрати 1,252 (103) 1,149 Iнвестицiйна нерухомiсть 297
(129) 168 Фiнансовi активи за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку (6,732) 4,309 (2,423) Податковi збитки, перенесенi на наступнi
перiоди 4,847 (4,847)  Валова сума вiдстроченого податкового активу 15,781 (5,752) 10,029 Невизнаний вiдстрочений податковий актив (4,975) 638 (4,337) Чистий
вiдстрочений податковий актив 10,806 (5,114) 5,692
Операцiї з пов'язаними сторонами. Активи i зобов'язання станом на 30 вересня 2016 року. В тисячах гривень Материнська компанiя Iншi значнi акцiонери Компанiї пiд
спiльним контролем Ключовий управлiнський персонал Грошовi кошти та їх еквiваленти (кошти на кореспондентському рахунку)   1,579,619  Кредит та аванси
клiєнтам (договiрна процентна ставка: 6  23.5%)    924 Iншi нефiнансовi активи 496  2,308  Кошти клiєнтiв (договiрна процентна ставка: 0  23%)   497 4,523 Iншi
позиковi кошти (договiрна процентна ставка: дол. США: 5,6%) 105,785    Субординований борг (договiрна процентна ставка: 7,1  8,5%) 267,393    Доходи i витрати
за 9 мiсяцiв 2016 року. В тисячах гривень Материнська компанiя Iншi значнi акцiонери Компанiї пiд спiльним контролем Ключовий управлiнський персонал Процентнi
доходи   1,781 60 Процентi витрати (22,604)   (584) Комiсiйнi витрати   (5,979)  Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати (9,632)  (24,401) (6,493)  у тому числi
управлiнськi послуги (8,371)     у тому числi винагорода ключового управлiнського персоналу, включаючи внески на соцiальне страхування    (6,493) Активи i
26
зобов'язання станом 30 вересня 2015 року. В тисячах гривень Материнська компанiя Iншi значнi акцiонери Компанiї пiд спiльним контролем Ключовий управлiнський
персонал Грошовi кошти та їх еквiваленти (кошти на кореспондентському рахунку)   257,812  Кредит та аванси клiєнтам (договiрна процентна ставка: 6  23.5%)   
1,123 Iншi нефiнансовi активи 554  6,113  Кошти клiєнтiв (договiрна процентна ставка: 0  23%)   557 3,164 Iншi позиковi кошти (договiрна процентна ставка: дол.
США: 2.5  5,6%) 87,993 36,235   Iншi фiнансовi зобов’язання 769  129  Субординований борг (договiрна процентна ставка: 7,1  8,5%) 218,304    Доходи i витрати за
9 мiсяцiв 2015 року. В тисячах гривень Материнська компанiя Iншi значнi акцiонери Компанiї пiд спiльним контролем Ключовий управлiнський персонал Процентнi
доходи   358 90 Процентi витрати (19,033) 1,979  (329) Комiсiйнi витрати   (790)  Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати (8,962)  (20,601) (6,156)  у тому числi
управлiнськi послуги (7,206)     у тому числi винагорода ключового управлiнського персоналу, включаючи внески на соцiальне страхування    (6,156)
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Подiї пiсля дати балансу. Пiсля 30 вересня 2016 р. не було подiй, що вимагали б внесення змiн чи доповнень до промiжної фiнансової звiтностi або розкриття у
промiжної фiнансовiй звiтностi.

