Протокол 
засідання Ревізійної комісії ЗАТ «АКБ «КОНКОРД»
(далі по тексту - Банк)
20 квітня 2007р.	м. Дніпропетровськ
ПРИСУТНІ:
Голова Ревізійної комісії Фельдман О.М., Члени ревізійної комісії: 
Дей К.В., Лякса А.В.
На засіданні присутні усі члени Ревізійної комісії — засідання є правомочним.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Звіт Ревізійної комісії про проведену у 2006 році роботу. Висновки по річному звіту та балансу Банку станом на початок дня 01.01.2007 р.
1. СЛУХАЛИ: Голову ревізійної комісії Фельдмана О.М.
Звіт Ревізійної комісії про проведену у 2006 році роботу. Висновки по річному звіту та балансу Банку станом на початок дня 01.01.2007 р.
Ревізійна комісія у складі Голови комісії Фельдмана О.М. та її членів Лякси А.В. і Дей К.В. провели перевірку результатів фінансово-господарської діяльності та достовірності бухгалтерського обліку Банку за 2006 фінансовий рік.
ЗАТ "АКБ "КОНКОРД" створено у 2006 році як регіональний банк із статутним капіталом 22 000 тис. грн. Банк отримав Свідоцтво Національного банку України про внесення до Державного реєстру банків від 7 серпня 2006 року за № 308.
З початку діяльності Банку Головою Правління Банку був Шевченко В.М., який звільнився за власним бажанням. З 10.10.2006р. та на даний час Головою Правління Банку є Протасюк М.А.
З початку діяльності та на теперішній час головним бухгалтером Банку є Малівська О.С.
Після отримання банківської ліцензії в кінці 2006 року, Банк розпочав свою діяльність за операціями, відповідно до одержаної ліцензії. При здійсненні своєї діяльності Банк співпрацював з банками-резидентами, юридичними та фізичними особами-резидентами з питань залучення та розміщення коштів.
Діяльність Банку в 2006 фінансовому році була прибутковою: фінансовий результат становить 1 тис. грн.
Станом на кінець дня 31 грудня 2006 року валюта балансу склала 134369 тис. грн.
Банк виконував всі економічні нормативи, встановлені Національним банком України, вимоги щодо формування обов'язкових резервів. Норматив адекватності регулятивного капіталу Банку (Н2) склав 19,36 % при необхідному значенні для Банку, що розпочав операційну діяльність протягом перших 12 місяців діяльності, не менш ніж 15%. Норматив адекватності основного капіталу (НЗ), встановлений з метою визначення спроможності Банку захистити кредиторів і вкладників від непередбачуваних ризиків, яких може зазнати банк у процесі своєї діяльності залежно від розміру різноманітних ризиків, склав 16,35 % при необхідному значенні не менш 4%.
Станом на кінець дня 31 грудня 2006 року чисті активи Банку склали 134 369 тис. грн., найбільшу питому вагу в них склали кредити та заборгованість клієнтів - 75,0% або 100716 тис. грн., та кошти інших банків - 23,1% або 31000 тис. грн. Зобов'язання Банку становили 112368 тис. грн., з них кошти клієнтів склали 58,9 % або 66162 тис. грн., кредиторська заборгованість перед акціонерами Банку за внесками за незареєстрованим статутним капіталом склала 40,9% або 46000 тис. грн.
Статутний капітал Банку станом на кінець дня 31 грудня звітного року склав 22 000 тис. грн.
Загальний розмір кредитного портфеля станом на кінець дня 31 грудня 2006р. становить 102000 тис. трн.,  кредити надані юридичним  особам-резидентам.  З  метою  мінімізації кредитного ризику Банком сформований резерв під заборгованість за кредитами, який на звітну дату складає 1284 тис. грн., в тому і        числі під стандартну заборгованість 330 тис. грн., під нестандартну заборгованість 954 тис. грн.
У 2006 фінансовому році проводились операції Банку з цінними паперами в портфелі банку на продаж (з залученням професійного торговця цінними паперами). Станом на кінець дня 31 грудня 2006 р. в портфелі обліковувались боргові цінні папери в сумі 935 тис. грн.
За операціями, проведеними в 2006 році, Банк отримав 1491 тис. грн. доходів, з них:
-	процентний   дохід  379  тис.   грн.,   який,   в   основному,   сформований   за  рахунок  доходу  за
кредитними операціями з суб'єктами господарювання 344 тис. грн., також отриманий доход за коштами на
вимогу в банках 33 тис. грн., та доход за операціями з цінними паперами 2 тис. грн.;
-	результат від продажу цінних паперів 933 тис. грн.;
-	інші операційні доходи 179 тис. грн., в тому числі комісійні доходи від розрахунково-касового
обслуговування клієнтів 15 тис. грн., інші процентні доходи 164 тис. грн.
-	Витрати Банку склали 1490 тис. грн. Але враховуючи, що на загальну суму витрат вплинуло формування резервів на покриття ризиків за активними операціями Банку у сумі 1284 тис. грн., фактичні витрати склали 206 тис. грн., з них:
-	процентні витрати за строковими коштами клієнтів склали 33 тис. грн.;
-	комісійні та операційні витрати склали 66 тис. грн.;
адміністративні витрати - 107 тис. грн.
Отриманий Банком чистий прибуток за 2006 рік склав 1 тис. грн.
Станом на кінець дня 31 грудня 2006 р. Банком обліковується основних засобів на суму 231 тис. грн. (за вирахуванням суми зносу) та нематеріальних активів на суму 7 тис. грн.
Облік первинних показників при складанні фінансової звітності здійснюється за допомогою програмного забезпечення ОДБ "ЗСКОООЕ-Н", технічні характеристики якого забезпечують щоденне формування операційної та звітної інформації та доступ до цієї інформації Національного банку України.
На погляд Комісії та беручи до уваги вищенаведене затвердити:
-	валюту балансу у розмірі 134369 тис. грн.;
-	баланс Банку за станом на кінець дня 31 грудня 2006 року;
звіт про фінансові результати за станом на кінець дня 31 грудня 2006 року.
ВИРІШИЛИ:
1.	Вважати Звіт Ревізійної комісії про проведену у 2006 році роботу та Висновки по річному звіту
та балансу Банку станом на початок дня 01.01.2007 р. такими, що можуть бути винесені на погодження Спостережній раді Банку для подальшого їх винесення на затвердження загальними зборами акціонерів Банку.
Голосували по всіх питаннях:
"за"   '	- З
"проти"	- немає	
"утримались"   - немає	
Рішення прийнято одностайно. 
Голова Ревізійної комісії                             (підпис)                          О.М. Фельдмдан
Члени Ревізійної комісії:	               (підпис)                            К.В. Дей
	           (підпис)		А.В. Лякса

