
ФІНАНСОВА   ЗВІТНІСТЬ 
ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» 

за 3 квартал 2010 року 
м.Дніпропетровськ, вул.Леніна, 17  

(ліцензія НБУ N 70 від 28.07.2009 року)  
 

Баланс 
за 3 квартал 2010 року 

                                                          (тис.грн.) 
------T------------------------------T---------------T---------------¬ 
¦     ¦                              ¦ Звiтна дата   ¦   На кінець   ¦ 
¦Рядок¦   Найменування статті        ¦               ¦  попереднього ¦ 
¦     ¦                              ¦               ¦  фінансового  ¦ 
¦     ¦                              ¦               ¦     року      ¦ 
+-----+------------------------------+---------------+---------------+ 
      АКТИВИ                                                           
 1.   Грошові кошти та їх еквіваленти           432258          381132 
 2.   Торгові цінні папери                           -               - 
 3.   Інші фінансові активи, що                      -               - 
      обліковуються за справедливою                                    
      вартістю з визначенням резуль-                                   
      тату переоцінки у фінансових                                     
      результатах                                                      
 4.   Кошти в інших банках, у тому             1119754         1347099 
      числі:                                                           
 4.1. В іноземній валюті                       1119740         1347089 
 5.   Резерви під знецінення коштів              (2062)          (1315) 
      в інших банках                                                   
 5.1. Резерви у вiдсотках до активу                  -               - 
 6.   Кредити та заборгованість                3660770         3195788 
      клієнтів                                                         
 6.1. Кредити та заборгованість                      -               - 
      юридичних осіб, у тому числі:                                    
 6.1.1. В іноземній валюті:                          -               - 
 6.2. Кредити та заборгованість                      -               - 
      фізичних осіб, у тому числі:                                     
 6.2.1. В іноземній валюті:                          -               - 
 7.   Резерви пiд знецінення кредитів          (410112)        (356568) 
 7.1. Резерви у вiдсотках до активу                 11              11 
 8.   Цінні папери в портфелі банку              62300           68306 
      на продаж                                                        
 9.   Резерви під знецінення ЦП у                  (49)            (49) 
      портфелі банку на продаж                                         
 9.1. Резерви у вiдсотках до активу                  -               - 
10.   Цінні папери в портфелі банку                  -               - 
      до погашення                                                     
11.   Резерви під знецінення ЦП у                    -               - 
      портфелі банку до погашення                                      
11.1. Резерви у вiдсотках до активу                  -               - 
12.   Інвестиції в асоційовані й                     -               - 
      дочірні компанії                                                 
13.   Інвестиційна нерухомість                   10150               - 
14.   Дебіторська заборгованість                   100               - 
      щодо поточного податку на                                        
      прибуток                                                         
15.   Відстрочений податковий актив               5134            5134 
16.   Основні засоби та                         163858          162186 
      нематеріальні активи                                             
17.   Інші фінансові активи                      10867           12029 
18.   Резерви під інші фінансові                  (541)           (413) 
      активи                                                           
18.1. Резерви у вiдсотках до активу                  5               3 
19.   Інші активи                               117514           16454 



20.   Резерви під інші активи                        -               - 
20.1. Резерви у вiдсотках до активу                  -               - 
21.   Довгострокові активи, призначені            4149            4149 
      для продажу, та активи групи                                     
      вибуття                                                          
22.   Резерви під зменшення корисності               -               - 
      інвестицій в АК та ДК, що                                        
      утримуються з метою продажу                                      
22.1. Резерви у вiдсотках до активу                  -               - 
23.   Усього активiв, у тому числі:            5174091         4833934 
23.1. В іноземній валюті                       2537835         2322124 
      ЗОБОВ'ЯЗАННЯ                                                     
24.   Кошти банків, у тому числі:              1514492         1529976 
24.1. В іноземній валюті                       1061017          925566 
25.   Кошти юридичних осіб, у тому              845842          805981 
      числі:                                                           
25.1. В іноземній валюті                        190692          211192 
25.2. Кошти юридичних осіб на вимогу,                -               - 
      у тому числі:                                                    
25.2.1. В іноземній валюті                           -               - 
26.   Кошти фізичних осіб, у тому              2056202         1608224 
      числі:                                                           
26.1. В іноземній валюті                       1359357         1184489 
26.2. Кошти фізичних осіб на вимогу,                 -               - 
      у тому числі:                                                    
26.2.1. В іноземній валюті                           -               - 
27.   Боргові цінні папери, емітовані            10735           55831 
      банком                                                           
27.1. В іноземній валюті                             -               - 
28.   Інші залучені кошти                        67340          156959 
29.   Зобов`язання щодо поточного                    -             384 
      податку на прибуток                                              
30.   Відстрочені податкові                      24112           24112 
      зобов'язання                                                     
31.   Резерви за зобов`язаннями                   2791            2935 
32.   Інші фінансові зобов`зання                  9751           11946 
33.   Інші зобов'язання                           7202            3922 
34.   Субординований борг                        63795           64371 
35.   Зобов`язання, що пов`язанні                    -               - 
      з довгостроковими активами,                                      
      призначеними для продажу,                                        
      чи групами вибуття                                               
36.   Усього зобов'язань, у тому числі         4602261         4264641 
36.1. В іноземній валюті                       2746646         2552796 
      ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ                                                  
37.   Статутний капітал                         315000          315000 
38.   Власні акції (частки,паї), що                  -               - 
      що викуплені в акціонерів                                        
      (учасників)                                                      
39.   Емісійні різниці                               -               - 
40.   Резерви,капіталізовані дивіденди          181795          166065 
      та інші фонди банку                                              
41.   Резерви переоцінки основних                72335           72335 
      засобів, у тому числі:                                           
41.1. Резерви переоцінки нерухомості                 -               - 
41.2. Резерви переоцінки                             -               - 
      нематеріальних активів                                           
42.   Резерви переоцінки ЦП                      (1448)             162 
43.   Резерви переоцінки за операціями               -               - 
      хеджування                                                       
44.   Прибуток/збиток минулих років                  -               - 
45.   Прибуток/збиток поточного року              4148           15730 
46.   Усього власного капiталу                  571830          569292 
47.   Усього пасивiв                           5174091         4833934 



 
                                                                     



Звіт про фінансові  
за 3 квартал 2010 року 

                                                            (тис.грн.) 
------T------------------------------T---------------T---------------¬ 
¦     ¦                              ¦  Звітна дата  ¦Відповідна дата¦ 
¦Рядок¦   Найменування статті        ¦               ¦ минулого року ¦ 
+-----+------------------------------+---------------+---------------+ 
 1. Чистий процентний дохiд                     114176           93920 
1.1.Процентний дохiд                            408322          372673 
1.2.Процентні витрати                          (294146)        (278753) 
 2. Чистий комісійний дохід                      29453           34848 
2.1.Комісійний дохід                             37150           42379 
2.2.Комісійні витрати                            (7697)          (7531) 
 3. Результат від торгових операцій                  -               - 
    з цінними паперами в торговому                                     
    портфелі банку                                                     
 4. Результат від операцій                           -               - 
    з хеджування                                                       
 5. Результат від переоцінки інших                   -               - 
    фінансових інструментів, які                                       
    обліковуються за справедливою                                      
    вартістю з визнанням результату                                    
    переоцінки у фінансових                                            
    результатах                                                        
 6. Результат від торгівлі іноземною                 -               - 
    валютою                                                            
 7. Прибуток/(Збиток), який виникає                 (5)              - 
    під час первісного визнання                                        
    фінансових активів за процентною                                   
    ставкою, вищою або нижчою, ніж                                     
    ринкова                                                            
 8. Прибуток/(Збиток), який виникає               (217)              - 
    під час первісного визнання                                        
    фінансових зобов`язань за                                          
    процентною ставкою, вищою або                                      
    нижчою, ніж ринкова                                                
 9. Результат від переоцінки об`єктів                -               - 
    інвестиційної нерухомості                                          
10. Результат від переоцінки                     18669           28021 
    іноземної валюти                                                   
11. Резерви під заборгованість                  (58099)         (74839) 
    за кредитами                                                       
12. Знецінення цінних паперів у                      -               - 
    портфелі банку на продаж                                           
13. Результат від продажу цінних                     -            1323 
    паперів у портфелі банку на продаж                                 
14. Знецінення цінних паперів у                      -               - 
    портфелі банку до погашення                                        
15. Банківські резерви на покриття                  37            1348 
    ризиків і втрат                                                    
16. Інші операційні доходи                        2081             517 
17. Доходи/(Витрати) від довгостроко-                -               - 
    вого погашення заборгованості                                      
18. Адміністративні та інші                    (101396)         (82934) 
    операційні витрати                                                 
19. Результат від участі в капіталі                  -               - 
19.1 Дохід від участі в капіталі                     -               - 
19.2 Втрати від участі в капіталі                    -               - 
20. Дохід/(Збиток) від довгострокових                -               - 
    активів, призначених для продажу                                   
21. Прибуток/(Збиток) до оподаткування            4699            2204 
22. Витрати на податок на прибуток                (550)           (183) 
23. Прибуток/(Збиток) після                       4148            2021 
    оподаткування                                                      



24. Чистий прибуток/(збиток) від                     -               - 
    продажу довгострокових активів,                                    
    призначених для продажу                                            
25. Чистий прибуток/збиток банку                  4148            2021 
---------------------------------------------------------------------- 
   
 

Примiтка "Зобов'язання банку, які обліковуються 
на позабалансових рахунках" 
за  3 квартал 2010 року 

                                                                          (тис.грн.) 
------T------------------------------T---------------T---------------T---------------¬ 
¦     ¦                              ¦ На звітну дату¦    На кінець  ¦     Зміни     ¦ 
¦Рядок¦   Найменування статті        ¦   поточного   ¦  попереднього ¦після останньої¦ 
¦     ¦                              ¦   кварталу    ¦  фінанс.року  ¦річн.звітності ¦ 
+-----+------------------------------+---------------+---------------+---------------+ 
1. Гарантiї, що надані                           12513            6173            6339 
2. Зобов'язання з кредитування, які                  -               -               - 
   надані банкам                                                                       
3. Зобов'язання з кредитування, які             882243          525428          356815 
   надані клієнтам                                                                     
4. Надана застава                              1626392          901183          725209 
-------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                                       
 

Примiтка "Рахунки довірчого управління" 
за  3 квартал 2010 року 

                                                                           (тис.грн.) 
------T------------------------------T---------------T---------------T---------------¬ 
¦     ¦                              ¦     Звiтна    ¦    На кінець  ¦     Зміни     ¦ 
¦Рядок¦   Найменування статті        ¦      дата     ¦  попереднього ¦               ¦ 
¦     ¦                              ¦               ¦      року     ¦               ¦ 
+-----+------------------------------+---------------+---------------+---------------+ 
1. Готівкові кошти за операціями                     -               -               - 
   довірчого управління                                                                
2. Поточні рахунки банку - управителя              113             124            (11) 
   з довірчого управління                                                              
3. Дебіторська заборгованість за                 52323           53044           (721) 
   операціями довірчого управління                                                     
4. Цінні папери в довірчому управлінні               -               -               - 
5. Банківські метали в довірчому                     -               -               - 
   управлінні                                                                          
6. Інші активи в довірчому управлінні                -               -               - 
7. Витрати за операціями довірчого                   -               -               - 
   управління                                                                          
8. Нараховані доходи за об'єктами                  300             300               - 
   довірчого управління                                                                
9. Усього за активними рахунками                 52736           53469           (733) 
   довірчого управління                                                                
10.Фонди банківського управління                 52436           53169           (733) 
11.Рахунки установників                              -               -               - 
12.Кредиторська заборгованість за                    -               -               - 
   операціями довірчого управління                                                     
13.Доходи від операцій довірчого                   300             300               - 
   управління                                                                          
14.Усього за пасивними рахунками                 52736           53469           (733) 
   довірчого управління                                                                
-------------------------------------------------------------------------------------- 
  
         

Примітка “Окремі показники діяльності банку” 
за  3  квартал 2010  року 

 
Ря-
док 

Найменування рядка На звітну 
дату 

Нормативні 
показники 

1 2 3 4 
1 Регулятивний капітал банку (тис.грн.) 556 619     120 000 
2  Адекватність регулятивного капіталу (%)  13.38 не менше 10 



3 Співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів 
(%)  

10.49 не менше   9 

4  Поточна ліквідність (%)   82.21 не менше 40 
5 Максимальний розмір кредитного ризику на одного 

контрагента (%)  
22.64 не більше 25 

6 Великі кредитні ризики (%) 324.53 не більше 
800 

7 Максимальний розмір кредитів, гарантій та поручительств, 
наданих одному інсайдеру (%) 

0.51 не більше  5 

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

0.84 не більше 30 

9 Рентабельність активів  (%)   0.12 х 
10 Кредитні операції, що класифіковані як “стандартні”  (тис. 

грн.)  
767 524 х 

10.1  Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.)  3 298 х 
11 Кредитні операції,що класифіковані як “під контролем”(тис. 

грн.)  
2 534 825 х 

11.1 Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.)  60 442 х 
12 Кредитні операції,що класифіковані як “субстандартні”(тис. 

грн.)  
893 358 х 

12.1 Сформований резерв за такими операціями  (тис. грн.)   98 353 х 
13 Кредитні операції, що класифіковані як “сумнівні”  (тис. грн.)  217 630 х 
13.1 Сформований резерв за такими операціями  (тис. грн.)   100 057 х 
14 Кредитні операції, що класифіковані як “безнадійні”  (тис. 

грн.)  
88 116 х 

14.1 Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.)    88 030 х 
15  Чистий прибуток на одну просту акцію (грн.)  -  х 
16  Сума сплачених дивідендів за 2009 рік на одну:  - х 
16.1  Просту акцію  - х 
16.2  Привілейовану акцію  - х 
17  Перелік учасників (акціонерів) банку, які прямо та 

опосередковано володіють 10 % і більше відсотками 
статутного капіталу банку : 
БРЕНКРОФТ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛІМІТЕД  

100.00 х 

 
 
ГОЛОВА ПРАВЛIННЯ                                                               П.О.МАКАРОВ                    
                                                                       
 
 
ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР                                                 Л.В. ПЕТРОВА   
 
 
 


